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ÂÈÑØÈßÒ ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ (2010–2019)

Изследването е извършено от екип в състав: Емилия 
Недева – адвокат от Пловдив, Снежана Стефанова – адвокат 
от Пловдив, Златка Стефанова – адвокат от София, и Иглика 
Василева – адвокат от София, с научен ръководител Даниела 
Доковска – адвокат от София.

Целта на из след ва не то е да се ана ли зи рат всич ки произ вод-
ст ва пред Конституционния съд за пе риода 2010–2019 г., по които 
има участие Висшият ад во кат ски съ вет – ка то вно си тел или чрез 
из ра зе но ста но ви ще. Чрез из след ва не то се осъ щест вя ва ед на от 
фор ми те за оси гу ря ва не на публич ност в дейност та на Висшия 
ад во кат ски съ вет по кон сти ту цион ни те де ла и се да ва въз мож-
ност да се пре це ни ре зул тат ност та на та зи дейност.

За нуж ди те на из след ва не то са про уче ни 66 кон сти ту цион ни 
де ла, от които 65 бр. са ре ше ни, а по 1 бр. все още не е поста но ве-
но ре ше ние. Използваният ме тод е ана лиз на до ку мен ти. Като ин-
стру мент на из след ва не то е раз ра бо тен въпрос ник, кой то се 
изпол з ва за ре гистра ция на ин фор ма цията по вся ко ед но де ло.

По про уче ни те 66 де ла пред мет на об съж да не от Консти-
туционния съд са би ли 288 разпо ред би на нор ма тив ни ак то ве, 
които са ана ли зи ра ни по от дел но, за да се стиг не до крайни те из-
во ди.
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А. За из след ва ния пе риод Висшият ад во кат ски съ вет е взел 
участие по 66 кон сти ту цион ни де ла. По 61 от тях Висшият ад-
во кат ски съ вет не е вно си тел на иска не то – 10 тъл ку ва тел ни 
(по чл. 149, т. 1 от Конституцията) и 51 – за уста но вя ва не на про-
ти во кон сти ту цион ност и не съ от ветст вие с об щоприз на ти те нор-
ми на меж ду на род но то пра во и с меж ду на род ни те до го во ри, по 
които Република България е стра на (по чл. 149, т. 2 и т. 4 от 
Конституцията).

По 5 де ла Висшият ад во кат ски съ вет е вно си тел на иска-
не то.

Б. От 61 де ла, по които Висшият ад во кат ски съ вет не е 
вно си тел на иска не то:

По 42 де ла Висшият ад во кат ски съ вет е под дър жал иска-
нията (по 4 де ла с раз лич ни от вно си те ля аргументи), по 9 де ла е 
под дър жал иска нията частич но, по 10 де ла не е под дър жал иска-
нията.

Респективно в 69% от слу чаите Висшият ад во кат ски съ вет е 
под дър жал иска нията, в 15% ги е под дър жал частич но, в 16% не 
ги е под дър жал.

В 9,5% от де ла та, по които е под дър жал иска нията, Висшият 
ад во кат ски съ вет е из ла гал ар гу мен ти, раз лич ни от те зи на вно си-
те ля.

В. От 61 де ла, по които Висшият ад во кат ски съ вет не е 
вно си тел на иска не то: до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет са 
възприети из ця ло от Конституционния съд по 24 де ла, частич но – 
по 17 де ла, не са възприети по 19, все още ня ма ре ше ние по 1 
дело.

По 4 от 19 де ла, по които не са възприети от мно зин ст во то, 
до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет са възприети в осо бе ни 
мне ния, а по 1 от те зи 19 де ла са възприети от по ло ви на та съ дии 
при не постиг на то мно зин ст во (по-до лу всич ки те зи де ла са вклю-
че ни в гру па та на де ла та, по които ста но ви ще то на Висшия ад во-
кат ски съ вет не е възприето – 32%). Така всъщ ност в мал ко над 
20% от слу чаите, ко га то Конституционният съд не се е съгла сил с 
ар гу мен ти те на Висшия ад во кат ски съ вет, те зи ар гу мен ти все пак 
са възприети в осо бе ни мне ния на от дел ни съ дии, а в един слу-
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чай – и от по ло ви на та състав на Конституционния съд в са мо то 
ре ше ние, без оба че да е постиг на то мно зин ст во.

Респективно в 40% от де ла та, по които Висшият ад во-
кат ски съ вет не е вно си тел на иска не то, до во ди те на Висшия 
ад во кат ски съ вет са възприети из ця ло от Конституционния 
съд, в 28% от де ла та до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет са 
възприети частич но от Конституционния съд, в 32% от де ла-
та до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет не са възприети. По 
1 де ло все още ня ма ре ше ние.

Обобщено: в 68% от де ла та, по които Висшият ад во кат-
ски съ вет не е вно си тел на иска не то, до во ди те на Висшия ад-
во кат ски съ вет са възприети из ця ло или частич но от 
Конституционния съд.

Г. От 5 де ла, по които Висшият ад во кат ски съ вет е вно-
си тел на иска не то, по 2 де ла иска не то е ува же но из ця ло, по 1 – 
частич но, и по 2 де ла е от хвър ле но.

Респективно 40% от иска нията са ува же ни из ця ло, 20% – 
частич но, 40% са от хвър ле ни.

По 2 от 5-те де ла Конституционният съд е възприел до во ди-
те на Висшия ад во кат ски съ вет из ця ло, по 1 де ло – частич но, по 2 
де ла не ги е възприел.

Респективно в 40% от слу чаите Конституционният съд е 
възприел из ця ло до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет, в 20% ги 
е възприел частич но, в 40% не ги е възприел изоб що.

Обобщено: в 60% от де ла та, по които Висшият ад во кат-
ски съ вет е вно си тел на иска не то, иска нията на Висшия ад во-
кат ски съ вет са ува же ни из ця ло или частич но.

Д. От об що 66 ана ли зи ра ни де ла по 1 де ло все още ня ма ре-
ше ние, но в ре ше ни те 65 де ла до во ди те на Висшия ад во кат ски 
съ вет са възприети из ця ло от Конституционния съд по 26 де ла, 
частич но – по 18 де ла, а не са възприети по 21 де ла.

Респективно в 40% от де ла та до во ди те на Висшия ад во кат-
ски съ вет са възприети из ця ло от Конституционния съд, в 28% от 
де ла та до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет са възприети 
частич но от Конституционния съд, в 32% от де ла та не са 
възприети.
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Обобщено: в 68% от всич ки де ла до во ди те на Висшия ад-
во кат ски съ вет са възприети из ця ло или частич но от 
Конституционния съд.

Уточнение: Посоченият по-го ре ана лиз е напра вен въз ос но-
ва на ана ли тич но про уч ва не на иска нията на вно си те ли те и на 
ста но ви ща та на Висшия ад во кат ски съ вет по тях, на иска нията на 
Висшия ад во кат ски съ вет и на ре ше нията на Конституционния 
съд по де ла та.

Резултатите са из ра зе ни в ко ли чест ве ни ха рак те ристи-
ки.

Те ня мат и не мо гат да имат за цел да да ват ка чест ве на 
оценка на по со че ни те по-го ре ак то ве.

Следва да се от бе ле жи напри мер, че сред от хвър ле ни те ста-
но ви ща на Висшия ад во кат ски съ вет е и то ва по к. д. № 10/2015 г., 
обра зу ва но по иска не на глав ния про ку рор за обя вя ва не на про ти-
во кон сти ту цион ност на чл. 29, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и на чл. 30, ал. 1 
от Закона за ад во ка ту ра та – от нос но про вер ки те, които из вър ш-
ват ад во кат ски те съ ве ти по сиг на ли на ад во ка ти за прояве но не-
ко ле гиал но от но ше ние към тях от стра на на пред ста ви те ли на съ-
деб на та власт. Обявяването на про ти во кон сти ту цион ност на тези 
разпо ред би и до се га не мо же да на ме ри раз би ра не сред ад во ка ти-
те в стра на та, а Висшият ад во кат ски съ вет не би мо гъл да под дър-
жа та ко ва иска не по са мо по нят ни при чи ни. Обстоятелството, че 
ста но ви ще то на Висшия ад во кат ски съ вет е спо де ле но са мо в ед-
но осо бе но мне ние, ни най-мал ко не ома ло ва жа ва се риоз ни те 
юри ди чески до во ди, из ло же ни в не го.

Следва още вед нъж да се под чер тае, че по 4 от 19 де ла – мал-
ко над 20% от слу чаите, ко га то Конституционният съд не се 
съгла ся ва с ар гу мен ти те на Висшия ад во кат ски съ вет, те зи ар гу-
мен ти все пак са възприети в осо бе ни мне ния на от дел ни съ дии, а 
в един от слу чаите – и от по ло ви на та състав на Конституционния 
съд в са мо то ре ше ние, без оба че да е постиг на то мно зин ст во. 
Тези де ла са вклю че ни в гру па та на де ла та, по които ста но ви ще то 
на Висшия ад во кат ски съ вет не е възприето (32%), но сви де тел ст-
ват, че до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет са би ли възприети 
ка то убе ди тел ни от част от кон сти ту цион ни те съ дии.


