
74 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2021
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ÈÇ ÊÀÇ ÂÀ ÍÅ ÒÎ ÍÀ ÌÈ ÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄ ÑÅ ÄÀ ÒÅ Ëß Â 

ÎÑÒÀÂ ÊÀ Ã-Í ÁÎÉÊÎ ÁÎÐÈÑÎÂ, ×Å “ÌÓÒÐÈ ÒÅ 
ÑÈ ÂÊÀ ÐÀ ÕÀ ÀÄ ÂÎ ÊÀ ÒÈ Â ÏÀÐ ËÀ ÌÅÍ ÒÀ”

Висшият ад во кат ски съ вет осъж да остро из каз ва не то на ми-
нистър-пред се да те ля в остав ка г-н Бойко Борисов, в което в ефи-
ра на всич ки на ционал ни те ле ви зии при обя вя ва не на връ ща не то 
на ман да та за съста вя не на пра ви тел ст во той за явя ва, че „мутри те 
си вка ра ха ад во ка ти в пар ла мен та“. Това не е пър во то по доб но 
из каз ва не на г-н Борисов и на дру ги ли ца, заема щи вис ши дър-
жав ни длъж ности, на со че но сре щу ад во ка ти те и ад во ка ту ра та ка-
то ця ло. През послед ни те ня кол ко го ди ни ад во ка ту ра та е обект на 
тен ден циоз ни на пад ки, на не за чи та не и под ко па ва не на нейна та 
кон сти ту цион на и об щест ве на ро ля. Висшият ад во кат ски съ вет 
на ми ра по доб ни из каз ва ния за аб со лют но не до пусти ми и 
неприем ли ви в ед на евро пейска и пра во ва дър жа ва, в която вис-
ши те дър жав ни чи нов ни ци след ва да за чи тат вър хо вен ст во то на 
пра во то, пра во вия ред и пра ва та на чо ве ка. Подобно от но ше ние 
не са мо към ад во ка ту ра та, а и към пар ла мен та и не го ви те пред-
ста ви те ли по каз ва не ува же ние към прин ци пи те на Конституцията 
и за ко на.

Висшият ад во кат ски съ вет е на мне ние, че на ли чието на по-
ве че ад во ка ти в пар ла мен та и ка то ця ло на по ве че на род ни пред-
ста ви те ли юристи е пред постав ка за по-добро и по-ка чест ве но за-
ко но да тел ст во, с по-мал ко про ме ни, приема ни без об щест ве но 
об съж да не и без над леж на оценка за въз дейст вие, често през пре-
ход ни и заклю чи тел ни разпо ред би. Това бе ло ша прак ти ка на 
пре диш ния пар ла мент, която до ве де до трай но вло ша ва не на за-
ко но да тел на та рам ка в ре ди ца области и не об хо ди мост от 
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постоян ни про ме ни в ед ни и съ щи за ко ни. Само за 2020 г. се на-
ло жи Висшият ад во кат ски съ вет да ре аги ра и да вне се по ве че от 
40 ста но ви ща по за ко нопроек ти, как то и мно жест во декла ра ции и 
ста но ви ща по ак то ве те на изпъл ни тел на та власт.

Висшият ад во кат ски съ вет на пом ня, че отъж дест вя ва не то на 
ад во ка та с не го вия клиент е аб со лют но не до пусти мо. Подобна 
ре то ри ка от ли ца, заема щи най-ви со ки те посто ве в дър жа ва та, 
изпра ща из клю чи тел но ло ши сиг на ли към об щест во то, под ко па-
ва до ве рието не са мо в ад во ка ту ра та, но и в пра во съ дието, а от-
там – и в са мия пра вов ред.

Представителите на за ко но да тел на та, изпъл ни тел на та и съ-
деб на та власт не би ва да забра вят, че тях на та ос нов на ро ля по 
вре ме то, през което заемат своите длъж ности, е да слу жат на 
стра на та в рам ки те на кон сти ту цион но уста но ве ни те си пра во мо-
щия, при за чи та не на ос нов ни те прин ци пи на пра во то, при спаз-
ва не и ут вър ж да ва не на за кон ност та и при проявя ва не на ува же-
ние към оста на ли те ин сти ту ции в стра на та и на тех ни те пред ста-
ви те ли, ед на от които без спор но е ад во ка ту ра та.


