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ÖÅÍÒÚÐ ÇÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÀÄÂÎÊÀÒÈ 
“ÊÐÚÑÒÞ ÖÎÍ×ÅÂ”

ÏÎÓÊÈÒÅ ÍÀ ÇÀ ËÅ ÇÀ. ÅÄÍÀ ËÈ× ÍÀ 
ÐÀÂÍÎÑÌÅÒÊÀ*

Âàëåíòèí Áðàéêîâ** 

Скъпи ко ле ги, 
Не оби чам да че та под гот вен текст, но ще из пол з вам на пи са-

ни те ре до ве ка то юз да на ези ка си и за да спа зя библейския съ вет: 
На ду ми те си сло жи мяр ка и теглил ка, а на уста та – вра та и 
клю чал ка. Всеки, кой то ме поз на ва, знае как во имам пред вид. 

Понеже под гот вям сбор ник с ня кои мои публи ка ции, там 
съм сло жил за ра ди пан де мията един ва риант на та зи лек ция, но 
жи во то сло во е ка то те ча ща во да – ни ко га не е съ що то.

Древните каз ват, че ед но от най-цен ни те чо веш ки уме ния е 
управле нието на соб ст ве ния за лез. Изборът, во ля та и спо соб ност-
та да сло жиш крайна та точ ка сам, а не да я сло жат об стоятел ст ва-
та. От дру га стра на, чо век не би ва ло да се стра ху ва от за ле за, за-
що то за ле зът е вра та та към звез ди те, вра та та към ве ли ко то завръ-
ща не. 

45 ад во кат ски го ди ни не из беж но те учат да го во риш крат ко 
и сло во то ти да бъ де без раз ре ди тел – ка то чисто уиски без лед. 
По та зи обяс ни ма при чи на лек ция в рам ки те на един ака де ми чен 
час не е лю би мо то ми пи тие и бях ре шил да се от ка жа. Обаче в 
пър ви те дни на го ди на та из ля зо ха ре зул та ти те от послед но то 
преброява не (2021) на на се ле нието в България, което по ка за, че 
за послед ни те 10 го ди ни то е на ма ля ло с це ли 10% (де сет 

* Лекция, из не се на на 18 май 2022 г.
** Адвокат от София.
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процента). Не сме да ва ли тол ко ва жер т ви във всич ки вой ни след 
Освобождението. Това си е чиста на ционал на ка тастро фа, която 
по каз ва, че го ди ни те на България са преброени. Тази ка тастро фа 
се опит ват да обяс нят с ге ограф ски, со циал ни, кли ма тич ни, ико-
но ми чески и дру ги по лу исти ни са мо за да скрият ос нов на та при-
чи на и глав ни те ви нов ни ци: в България лип с ват библейската 
ИСТИНА И  СПРАВЕДЛИВОСТ, за да оста нат тук нейни те де ца 
и да се раж дат но ви. Съзнанието и съпро ти ви тел ни те си ли заспи-
ват от из ти ча ща та кръв на на цията и как то каз ва Хамлет: lose the 
name of action = гу бят име то си на де ла.

А щом ста ва дума за Истина и Справедливост, зна чи по па да-
ме в ду хов на та все ле на на на ша та лю би ма про фе сия и вся как ви 
дру ги съ обра же ния от па дат пред дъл га да се чуе тре вож на та тръ-
ба. Трябва да ни стряска мъл ча нието на де ца та.

Аз, раз би ра се, ня мам въл шеб на ку тия с от кро ве ния, за да 
уча ня ко го на как во то и да би ло, ни то мо га да пред ло жа тайн ст-
вен еликсир за про фе сиона лен успех. Скромните ми въз мож ности 
сти гат са мо за ед на бе се да „на ча ша кон цен трат от раз хвър ля ни 
спо ме ни“, в която е ед нак во вяр но, че го во ря и на вас, и на се бе 
си. И за да из по вя дам ня кол ко лич ни щри хи от обра за си на уме-
рен греш ник в тем по ан дан те – след 50 го ди ни от де ня, ко га то 
прекра чих пра га на Юридическия фа кул тет и къ де то научих, че 
пра во не се пре по да ва, а се про по вяд ва – от про фе со ри, чиито 
име на днес са ле ген да. Не въз на ме ря вам да из на сям сло ве сен рок 
кон церт от про фе сионал ни под ви зи. Мога да пред ло жа са мо ед на 
из лож ба-ав то портрет от сло вес ни кар ти ни, къ де то все ки „по се ти-
тел“ да из бе ре ин те рес ни те за него. И още ед но уточ не ние: аз не 
съм до ма кин на та зи сре ща. Домакин е на шият общ дух, кой то ни 
е събрал в та зи за ла. Надявам се, че ще се вгле да те по ве че в се бе 
си, от кол ко то в мен. 

Роден съм през 1952 г. в Русе. Родът ми по ба щи на ли ния 
произ ли за от Копривщица – прапра дя до ми поп Илия Кацаров е 
заклевал въста ни ци те през април 1876 го ди на. Един от мал ко то 
оце ле ли в тур ския арест след меж ду на род но на ло же на ам нистия – 
връ ща се с на пъл но из бити зъ би. В се мейст во то ни се пре да ват 
две не го ви фра зи: Тоз на род не си е до ро бу вал и Народ, кой то се 
стра ху ва от смър т та, не вяр ва в Бога. Мой да ле чен род ни на – 
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коприв ще нец, е и Павел Брайков, за мест ник-ко ман дир на Първа 
опълченска дружина. Родът на май ка ми е от Арбанаси – още 
пом ня ста ра та ни къ ща с най-ста рия орех в се ло то. Затова се чув-
ст вам пъл но це нен бъл га рин.

Баща ми бе ше до цент по граж дан ски про цес, а май ка ми – 
ад во кат, по ра ди което от де тин ст во имам стра нич ни впе чат ле ния 
вър ху ад во катст во то. И до днес по ня ко га в съ ня си чу вам тра ка-
не то на ма ши на от съ сед на та стая за пис ме на та за щи та на май ка 
ми след ва ща та сутрин. 

Първото съпри кос но ве ние с ня как ва нор ма бе ше съв сем не-
очак ва но в края на ля то то на 1959 г., точ но пре ди пър вия уче бен 
ден на пър ви клас. Пратиха ме да ку пя хляб, т.е. по ла га щи те се 
два хля ба на се мейст во спо ред то га ваш ния дне вен ку пон. Изтичах 
в хле бар ни ца та на бул. „Толбухин“ до жп га ра та на Русе, за да се 
на ре дя на опаш ка. Дървените ка се ти бя ха пъл ни с топло ми ри-
шещ хляб, но ни кой не го про да ва ше, всич ки ча ка ха. Попитах за-
що. Една въз раст на же на ти хо ми обяс ни, че има ло за по вед то пъл 
хляб да не се про да ва, а да се ча ка да из сти не – за що то сту ден 
хляб се яде по-мал ко от то пъл и та ка щял да стиг не. Все пак опаш-
ка та отстъ пи на нас, мал ки те, пър вия ред, за да по лу чим не съв-
сем из сти нал хляб. Днес, на 70 г., виж дам яс но она зи хле бар ни ца, 
ко га то бях на 7. Оставила е бе лег на из го ре но в съз на нието ми – 
ка то на бе ля за но жи вот но. Така и не научих кой точ но из род е 
из дал она зи за по вед. Но от то га ва за поч на да ник не у мен инстинк-
тът за не съгла сие и не по кор ст во към аб сур д ни пра ви ла.

В 10-и клас на гим на зията учи те лят по руски език ме из пит-
ва ше за оценка 5 или 6. На дъска та ми да де да пре ве да из ре че-
нието Ловецът за не се заека вкъ щи. С те бе ши ра на пи сах: Охотник 
от нес зай ца до мой. Учителят добро душ но се опи та да ме про во-
ки ра и по мо ли да обяс ня за що на зай цА поста вям окон ча нието А, 
след ка то ве че бил мър тъв и зна чи – не оду ше вен пред мет, т.е. без 
окон ча ние А? Притиснат от бе зиз хо ди ца та на ре ши тел ния мо-
мент, аз лю без но му въз ра зих, че съм пред по ла гал заекът да е още 
жив, с ду ша и от ми ло сър дие съм го при рав нил гра ма ти чески на 
жи ви те. Учителят се втре щи и про мъл ви: Такова на хал ст во не 
съм чу вал. И после с друг глас до ба ви: Ти тряб ва да ста неш ад-
во кат. Е, ста нах.
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Преди да про дъл жа на та тък, искам тук да спра, за да се пред-
па зя от из ку ше нието да обо жест вя вам на ша та про фе сия, да я ми-
то ло ги зи рам и да ѝ при да вам оре ола на идол или култ. Чувството 
за скром ност, мяр ка и про пор ция са ре ша ва щи, за да не се пре-
вър нат про фе сионал ният въз торг и все от дайност в свой ан ти под. 
Искам да при пом ня, че в Новия завет ни къ де не се спо ме на ва за-
щит ник при раз пра ва та с Христос, Стефан, Павел, Петър и др. 
Всички те са ми се за щи та ват. Няма за щит ник до ри в един ст ве ния 
еван гел ски от къс за би тов съ де бен спор на вдо ви ца пред съ дия, 
къ де то тя лич но се жа ли – (Лука 18:2) – и къ де то без бож ният съ-
дия най-после ѝ да ва за щи та от отег че ние. Така че не е ред но да 
се пре въз на ся ме, ма кар ад во ка тът да е не из беж но в ня как ва сте-
пен его цен трик. Нека още тук да при пом ня, че лип са та на хар мо-
ния е за ло же на в сим во ли те на на ше  то пра во съ дие – виж те два та 
лъ ва пред Съдебната па ла та в София, как те стъп ват по съ вър ше-
но раз ли чен на чин.

Да ста неш ад во кат, е мно го по-лес но, от кол ко то да оста неш. 
За оце ля ва не то по ма гат на деж ди те, ам би циите и до ри илю зиите 
на пър ви те дни, с които не пре по ръч вам раз дя ла. За та зи цел в 
сре щу по лож ния край на днеш ния ми ка би нет съм поста вил пър-
во то си ад во кат ско бю ро от 1977 г. заед но със сто ла, кан то нер ка-
та, пи ше ща та ма ши на, ра диоточ ка та, те ле фо на и та бе ла та с име то 
ми, които взех със се бе си, ко га то на пусках Търговския/Адвокат-
ския дом през 1992 г. Върху то ва бю ро са всич ки ста ри за ко ни, 
които но сех в съ деб на та за ла. Понякога ся дам там с ка фе, за да се 
вър на към ду ха на 1977 г. и от там да поглед на днеш но то си бю ро 
и би тие. Чувствам се щаст лив, че то га ваш ният фор мат на ад во-
катст ва не ми да де пряк кон такт с лич ност та и бол ка та на клиен та, 
което е фа тал но то усло вие за из раст ва не на ад во ка та. Без съпри-
кос но ве ние с та зи бол ка ня ма ду хов на връз ка меж ду ад во кат и 
клиент и ня ма как ад во ка тът да я пре да де на съ да. Никак не за-
виж дам на оне зи днеш ни мла ди ко ле ги, които са ли ше ни от то зи 
кон такт и са пре вър на ти в жал ки ла бо ран ти на ад во кат ски кли-
ники.

Адвокат се ста ва след по ра же ние – как то Магна Харта се 
раж да през 1215 г. след ан глийско по ра же ние от френ ска та ар-
мия. Когато бру тал но за гу биш ед но чув ст ви тел но де ло и с теб са 
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се по дигра ли съ дия, про ку рор, про тив на стра на и накрая соб ст ве-
ният ти клиент – ако то га ва у теб из риг не вул кан от ярост да на-
ме риш пра вен из ход от про паст та, в пла мъ ка на та зи ярост се 
появя ва про фи лът на бъ де щия ад во кат. Отказът да се пре да деш 
до ри ко га то па даш, е вид ду хов на сво бо да, с която пе че лиш след-
ва ща та бит ка. Но пак пов та рям – уни же нието и по ра же нието са 
на ши те „ку мо ве“ пред ад во кат ския ол тар. Любимата ми аме ри-
кан ска фра за е Don’t be afraid to fail! = Не се стра ху вай от про-
вал! 

Адвокатските успе хи мо же да се ока жат троян ски кон за 
лич но то щастие. Човек тряб ва да поз на ва ви ру са на отро ва та, за 
да се въ оръ жи с ду шев на вакси на и да пре дот вра ти за ра за та. 
Кога то си два найсет ча са на ден в кон так ти, и то ин тен зив ни, с 
хо ра – с клиен ти, ко ле ги, про тив ни стра ни и съ деб на та власт, – 
ка то се при бе реш ве чер вкъ щи, из мо рен от то ва об щу ва не, не са-
мо че не стра даш от са мо та, но ѝ се наслаж да ваш. По та зи при чи-
на ад во ка ти те труд но съз да ват ли чен жи вот и се мейст во, тъй ка то 
лип са та на страх спря мо са мо та та не усет но ги пра ви аро гант ни 
към вся ка лич на връз ка и мо гат ле ко мисле но да я прекра тят. 
Поради което не са ряд кост добри те и ут вър де ни ад во ка ти от два-
та по ла, които на 40 и по ве че го ди ни се оказ ват с мно го по бе ди, 
но със за гу бе на вой на. В то зи чо веш ки сми съл на ша та про фе сия 
до го ля ма сте пен е ед на шум на са мо та. С мен се слу чи съ що то, 
бях на ръ ба, но в един мо мент си да дох смет ка за та зи тен ден ция, 
как ви са при чи ни те и къ де оти вам. Трябва да се съ бу диш от емо-
ционал на та инер ция и жи тейско то лен тяйст во, при което просто 
се во зиш на вре ме то, за що то имаш всич ко – сре да та, ува же нието, 
па ри те, и уж ня маш нуж да от ни ко го. Аз навре ме се сеп нах от 
упойка та и се оже них щаст ли во на 45 го ди ни, имам раз кош на дъ-
ще ря. Опитах се да спа зя съ ве та на ста ри те коприв щен ци: След 
за лез-слън це бул ка не си из би рай, но не успях на пъл но.

Често не за бе ляз ва ме до как ва сте пен ра бо та та ни про ник ва 
в на ша та пси хи ка и бит. След пет го ди ни по съ деб ни за ли за поч-
ваш да го во риш с близ ки те си ка то послед на ин стан ция. Способ-
ността да спо риш по-добре от тях ги по тиска и те из бяг ват ожи-
вен раз го вор с теб. Стриктният ред на го во ре не в съ деб ната за ла 
те пра ви не то ле ран тен към вся ко пре къс ва не в до маш на об ста-
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нов ка. На кок тейл гру па ад во ка ти слу чай но се за пи тах ме да ли да-
ден ко ле га ще дой де и проз ву ча въпро сът не да ли е по ка нен, а 
„ре дов но при зо ван ли е“. Когато ре ших да имам ку че, из брах си 
ко кершпаньол. Защо? Защото, ка то се за ти ча към мен с го ле ми те 
си уши, ми на пом ня как аз бър зам към съ деб ната за ла с пап ки в 
ръ це. Или изостре ният поглед към все ки текст: напри мер в ме ню-
то на ели тен сто ли чен ресто рант има ше „са ла та от ек зо тич ни 
краста ви ци“. Поръчах си имен но нея, за що то не бя ха за бе ля за ли, 
че е про пус на та бук ва та „т“ и вместо „краста ви ци“ бе ше ста на ло 
„кра са ви ци“.

Но по ня ко га и твоите до маш ни мо гат да те из не на дат с 
убийст вен кон траудар и да ти зат во рят уста та. В сре да та на 90-
те години се раз хож дах със съпру га та си по Пето авеню в Ню 
Йорк и тя се от би в изиска ния ма га зин за лет ни дре хи Banana 
Republic. Аз се опи тах да я спра с при зи ва на ми нистър-пред се да-
те ля Димитър Попов „За бога, бра тя, не ку пу вай те“. А тя се обър-
на и с крат ка фра за ми от не се гла ва та: „Скъпи, то зи при зив не се 
от на ся за сестри те“.

Адвокатската про фе сия по прин цип е ре ак тив на – ние сме 
функ ция на пра во то, съз да де но от друг, и на ре ше нието на да ден 
клиент да поиска имен но на ша та по мощ. Спрямо те зи две пред-
постав ки ние ня ма ме ини циати ва та. Активната ни ро ля за поч ва 
след тях. Същевременно сме свое образ на „сте на на пла ча“ пред 
вся ка власт, която се крие зад нас от въпро си те и бол ки те на 
управля ва ни те. 

Драматично се про ме ня пред ме тът на на ше то приз ва ние. 
Ако през ми на ли епо хи, за да жи вееш поч те но, е сти га ло да про-
че теш десетте Божи за по ве ди, ня кол ко табли ци, ед на Магна Хар-
та, един ко декс или ед на кон сти ту ция, то днеш ният граж да нин на 
све та е по ме тен от нор ма ти вен по топ. Ако в ми на ло то юри ди-
чески съ вет се тър се ше при спор или запла ха от спор, то днес съ-
вет ти тряб ва, за да научиш пра ва та си да леч пре ди та къв спор. 
Между нор ма та и нейния ад ре сат се появя ва ме ние, ад во ка ти те, 
ка то не из бе жен посред ник за нейно то просто въз приема не, кой то 
да каз ва: то ва да, то ва не. Нещо ка то „тъл ков ни ци на уста ва“. 
Така се стес ня ва въз мож ност та на граж да ни на сам кри тич но да 
опоз нае за ко на, да осъз нае сво бо да та си на из бор и да ре ши какво 
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да е неговото лич но по ве де ние. Постепенно пра во то се превръ ща 
в ед на тран с ми сия за би то во оце ля ва не и от там – в ин стру мент за 
со циал на дре су ра. Погледнете кол ко кор по ра ции ве че имат от дел 
Compliance из вън и раз ли чен от Legal.

Освен то ва лип с ва ба ланс меж ду ко ли чест во то из да де ни 
нор ми и санк цион ния ка па ци тет на дър жа ва та да ги оси гу ри с 
при ну да – не съм чу вал ня кой въ об ще да се въл ну ва от та зи 
диспро пор ция. Избледнелите без ак тив на санк ция нор ми просто 
се са мо от ме нят ка то пъ тен знак, кой то ни кой не спаз ва, и ни ко го 
не на каз ват.

Друга чер та на юри ди ческа та дра ма са ин те рес ни му та ции 
на ут вър де ни прав ни по ня тия и ин сти ту ти. Например по ня тието 
за вещ не мо же да е съ що то, щом по лез ни те ѝ свойст ва ве че са из-
вън и де ли ми от нейна та ви ди ма и осе заема суб стан ция. Възниква 
вещ нопра вен ду али зъм меж ду тя ло то на вещ та (хардуера) и 
нейна та ду ша (софтуера). И как то ва тя ло уми ра, щом ду ша та го 
на пус не.

Все по-мал ко се чу ва за про це су ал ни под ви зи на ад во ка ти – 
ге рои в съ деб на та за ла. Съдебните ри ца ри посте пен но из чез ват и 
на тях но място ид ва си ва пе хо та, за да не ка жа ба ши бо зук. 
Сбогувахме се с ад во ка ти те хъ шо ве от моята про фе сионал на мла-
дост. В на ча ло то на 90-те го ди ни ко ле ги от Лондон оти до ха на 
Северния по люс ка то сред ст во за team building. Днес тех ни те 
наслед ни ци със съ ща та цел хо дят на остров Майорка. В та зи об-
ста нов ка мно го бъл гар ски ад во ка ти се преста ра ха да из глеж дат 
„за пад ни“. Те забра ви ха просто то пра ви ло на Христофор Колумб, 
че кой то оти ва да леч на за пад, непре мен но ще стиг не на из ток. 
Както и ста на. 

Последната лич ност от то зи из чез ващ про фе сиона лен вид 
бе ше наско ро по чи на лият ад во кат Марин Марковски, с ко го то от 
1972 г. – от уни вер си те та – бях ме поч ти не раз дел ни. Марин бе ше 
във ва зов ски сми съл Хъш, Хайдутин и Войвода. У не го ня ма ше 
ко зи ру ва не „тъй вяр но“ към все ки пра вен акт, той има ше инстинк-
та и реф лекса за не го ва опо зи ция. Това му при да ва ше един спе-
ци фи чен ин те лек ту ален секса пил, един лич ностен чар, кой то 
привли ча ше клиен ти – осо бе но на ка за тел ни те. Марин се ше гу ва-
ше на ма са, че ако го из пра вят пред Страшния съд, пър во ще му 
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напра ви от вод по ра ди един ст во меж ду за ко но да тел и съ дия. 
Сигурно го ре ве че е от крил офис с клиен ти от под зем ни те ета жи.

Напоследък ни за дъл жа ват да до на ся ме при най-мал ко то 
съм не ние за пра не на па ри. Който е хо дил в цен трал ния лон дон-
ски на ка за те лен съд Old Bailey, си гур но му е напра ви ла впе чат ле-
ние по ре ди ца та от ка мен ни се па ре та вдяс но от вхо да на го ля мо то 
пар тер но фоайе. Казват, че те зи се па ре та умиш ле но са с най-ло-
ша та въз мож на акусти ка по стан дар ти те на XVIII век. Защо? 
Защото там раз го ва ря ли ад во ка ти с клиен ти и ни кой не би ва ло да 
ги под слуш ва! Не съм експерт по „бор ба та с пра не то на па ри“, но 
неви на ги раз ли ча вам „чисти па ри“ от „чиста ра са“.

Ние ви на ги сме във фо ку са на ра да ра на власт та. Тя ни смя та 
за ви со косе из мич на зо на и спящ вул кан. Взривоопасните ни ак ти-
ви са до ве рието на де сет ки те хи ля ди на ши клиен ти, ку ра жът за 
съпро ти ва и фех тов ка та със сло во то. Много ги е страх от че ре шо-
во то топ че на на ше то сло во, чий то из стрел мо же да за па ли го лям 
по жар. Дума кости тро ши. Адвокатското сло во не е ку чеш ки 
лай, без раз ли чен за кер ва на. Страхът към нас се превръ ща в омра-
за и ни ко га в лю бов – ня ма на ра не на / из лъ га на ом ра за за раз ли ка 
от лю бов та. В из вестен сми съл ние сме ду хо вен ка мер тон, а не 
по ли ти чески ма жо рет ки, за що то се вслуш ва ме в ше по та на ри би-
те и раз би ра ме тех ния език. Между нас и власт та не мо же да има 
приятел ст во, а са мо сту ден мир. Защото стре ме жът им не е просто 
към власт, а към власт без от го вор ност. Адвокатурата е злат на та 
ябъл ка меж ду бъл гар ски те ин сти ту ции и е ви на ги под угро за та да 
бъ де граб на та от змей, маски ран ка то ле бед. 

Не би ва да забра вя ме из куст ве но съз да де ни те отри ца тел ни 
фак то ри, влия ещи на на ша та про фе сия:

1. умиш ле но не съ вър ше но то за ко но да тел ст во – власт та ня ма 
ин те рес от добро пра во и боеспо соб на ад во ка ту ра;

2. 10-те юри ди чески фа кул те та в дър жа ва с на се ле ние 1/2 
Ню Йорк. България има ака де ми чен ка па ци тет за един, макси-
мум – за три;

3. ад во кат ска та про фе сия ста на лес но убе жи ще за съ деб ни, 
по ли цейски и по ли ти чески бе жан ци, които не се пре раж дат ду-
хов но ка то ад во ка ти и си оста ват друг про фе сиона лен ет нос, но с 
пре тен ции. Адвокатурата не е ни то дом за инвалиди, ни то сме 
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алхи ми ци да превръ ща ме вся как ви еле мен ти от табли ца та в бла-
го род ни про фе сионал ни ме та ли. Изрично из ключ вам ака де мич-
ни те пре по да ва те ли ад во ка ти.

Но вре ме е да се вър на към чисто про фе сионал ни те лич ни 
от кро ве ния. Въздържам се от из ку ше нието да ги на ре ка съ ве ти. 
Те са са мо мои на ви ци, до ка за ли своята це ле съ образ ност в ежед-
нев на та ра бо та.

Първо, ко га то пре це ня вам да ли да поема ня ка къв ад во кат ски 
ан га жи мент, съ обра зя вам об ща та ми те ку ща заетост да не над-
хвър ли 80% от соб ст ве ния ка па ци тет. 20% от си ли те ви на ги тряб-
ва да стоят в пси хи чески ре зерв за гъв ка ви ре ак ции и кон тра ата-
ка. Претоварването в ре зул тат на ал ч ност за клиен ти е непростим 
грях, кой то бър зо по лу ча ва въз мез дие. 

Второ, ко га то об мисля те да ли да взе ме те да ден клиент, дай-
те си смет ка кой ще бъ де во де щият във ва ши те от но ше ния – той 
или вие. Според ве ли кия аме ри кан ски ад во кат Франсис Лий 
Бейли (1933–2021) за щи та та е ка то са мо лет, в кой то ад во ка тът е 
пи лот. Той не са мо тряб ва да управля ва са мо ле та, но и да пред-
виж да и из пре вар ва не го во то дви же ние. Ако оста ви те са мо ле та 
да ви во ди, ка тастро фа та е си гур на. Предполагам то ва най-добре 
го раз би ра ува жа ва ният настоящ пред се да тел на Висшия ад во кат-
ски съ вет Ивайло Дерменджиев, кой то съ що е пи лот. Имах един 
клиент, кой то по мо ли за прав но мне ние сре щу опит да го из ма-
мят в ед на жи лищ ностроител на ко опе ра ция. Написах му мне-
нието и обяс них как ще за поч нем де ло то. А той ме по ту па ве ли-
ко душ но по ра мо то и ка за: Мойто мом че, ти ни що не си раз-
брал. Аз не ти искам съ ве та, за да опра вям све та, а за да им го 
по ка жа на та ри ка ти те и те да раз бе рат, че и аз съм гя вол ка то 
тях, за да ме взе мат в тях на та гру пич ка.

Трето, в съ деб но то за се да ние все ки ад во кат се опит ва да 
съз да де ня ка къв пси хо ло ги чески кон такт със съ дията, да уста но-
вят об ща то нал ност и често та на ко му ни ка цията. В та зи на со ка 
ня ма ре цеп ти, а са мо усет и ин стинкт на ред с пер фек т но поз на ва-
не на при ло жи ми те нор ми ка то лю би ма пар ти ту ра. От соб ст вен 
опит съм уста но вил, че най-мал кият риск е да по чу ка те на вра та-
та на чув ст во то за спра вед ли вост у съ дията. Независимо от раз-
лич ни те съ деб ни ро ли съ вест та ни е об ща – зна чи и чув ст во то за 
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спра вед ли вост. Защото из во рът на пра во то е та зи об ща съ вест, а 
не външ на та при ну да и за що то пра во то е упо ва нието на сла бия.

Четвърто, на пи са ли сте ня как во ста но ви ще по да ден спор, 
което отра зя ва не са мо убеж де нията, но и на ра не ни те ви чув ст-
ва – и за то ва е остро и хапли во. Това е вид пси хи ческо облек че-
ние, което но си със се бе си сла дост та на удовлет во ре нието от 
добре свър ше на ра бо та. Никога не из пра щай те та ко ва пи са ние, 
без да е преспа ло по не ед на нощ! Основанието за тази сдър жа-
ност из пък ва на след ва ща та сутрин, ко га то за поч не те да го 
прекроя ва те то тал но. Съдебното сло во е ка то ту ба паста за зъ би – 
вед нъж из стиска на, връ ща не на зад ня ма.

Пето, ко га то има те сре щу вас про тив на те за с ня кол ко сил-
ни ар гу мен та, из бе ре те он зи, кой то кре пи ця ла та ѝ кон струк ция и 
е пър ва та плоч ка на до ми но то им. Него ата ку вай те от всич ки 
стра ни. Наистина, има без спор ни прав ни си ту ации, но и при тях 
мо же да се раз гър не спор вър ху фак ти чески те им пред постав ки, а 
не вър ху са ма та прав на фор му ла. Слаломът на съ да меж ду не-
удоб ни за от го вор въпро си е вид от каз от пра во съ дие, кой то тряб-
ва да се на ри ча с истин ско то му име. Адвокатската за щи та не е 
про це су ален бю фет, от кой то съ дът да си из би ра де ли ка те си. В 
съ деб на та за ла вед на га усе щат да ли им го во риш ка то по да ник, 
или ка то ра вен, т.е. да ли у теб има дух.

Друго, дръж те нер ви те си хлад ни и не се по дда вай те на сло-
вес на ре тор сия ни то в съ деб на та за ла, ни то в пис ме ни изявле ния. 
Тази сдър жа ност но си впослед ст вие се риоз ни ди ви ден ти. Поня-
кога про тив на та стра на и съ дът се драз нят от проста та и непро би-
ваема ло ги ка на ва ша та по зи ция, от ва ше то хлад нокръ вие и ле ка 
иро ния. В та ка ва си ту ация бях гло бен 300 лв. (макси мал ният 
размер) за уж непристой но по ве де ние в за лата. Аз оба че вне сох 
600 лв. вместо 300, за да удовлет во ря оче вад но то же ла ние да бъ да 
на ра нен. НО не за ви си мо от то ва кой вкар ва послед ния гол, в та-
къв мач ня ма по бе ди тел.

И най-ин тим но то: през те зи 45 го ди ни в съ деб ни те за ли съм 
срещ нал мно го успех и щастие, но съм ви дял и мно го неспра вед-
ли вост – чрез за ко на или про тив за ко на. Има ко ле ги, които след 
та къв удар по цен ност на та систе ма по лу ча ват нер вен срив и си 
взе мат дъ лъг от пуск. Въпросът е как да пре жи веем то ва из пи та-
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ние и да за па зим ду шев но то си рав но ве сие. Нямам от го вор, но 
съм от крил за се бе си бол ко успо коява ща нар ко за. Общувам с ле-
кар от спеш но от де ле ние на дет ска бол ни ца. Неговият кръст е 
по-стра шен от на шия, за що то в ръ це те му уми рат не вин ни де ца 
ан ге ли без ни как ви гре хо ве. При нас по не стра дат пъл но лет ни, 
които поз на ват жи во та. Щом дет ският ле кар ня как успя ва да се 
съв зе ме след по ред на та дет ска смърт, зна чи и аз тряб ва да имам 
си ли да из ля за от по-ле ка та си дра ма. Заради след ва щия не ви нен 
па циент – как то ка за док то рът, или не ви нен клиент – при мен. 
Тоест аз чер пя си ли от не го ва та по-го ля ма бол ка.

И ед на свръх де ли кат на те ма: ан ти па тията меж ду ад во ка-
ти. В съ деб ната за ла мо же да чу ете доста остри, яз ви тел ни и 
непре ме ре ни репли ки меж ду ко ле ги. Когато из ле зем от за ла та, 
ние не се сър дим, за що то при нас е на ли це али би то, че го пра вим 
за ра ди клиен та. А истин ска та същ ност на це лия то зи те атър е, че 
по ня ко га не го пра вим за ра ди клиен та, а за ра ди от кро ве на та ан-
ти па тия един към друг и та ка я раз то вар ва ме. Но по не же има ме 
то ва фор мал но али би, за то ва и под дър жа ме добри от но ше ния. 
Няма го напре же нието, което обре ме ня ва дру ги про фе сии. Не го-
во ря за змийски те спа ге ти меж ду по ли ти ци. Искам са мо да ка жа, 
че ан ти па тията съ що под ле жи на управле ние, сти га да не пре ми-
на ва в ли це ме рие. Тя е естест ве на част от от де ли тел на та систе ма 
на пси хи ка та. Едно въз мож но пре ван тив но ле кар ст во е за си ле но-
то добро же ла тел но об щу ва не – в ми на ло то ся дах ме на ма са по 
по вод на ад во кат ския си рож ден ден – да та та, на която си впи сан 
в ко ле гията. И бе ше мно го за бав но.

Относно ад во кат ския сво бо ден дух искам да при пом ня еван-
гел ска та исти на, че Све тият Дух ид ва са мо в чист храм, т.е. в 
чиста ду ша, която се стре ми към исти на и спра вед ли вост. Пазете 
ду ша та си чиста, за да посрещ не те там свят по се ти тел. Парите не 
са всич ко. При ед но от по се ще нията в Ню Йорк оти дох със съпру-
га та си на ран на ве че ря към 17,30 ч. в един ресто рант бли зо до 
Уолстрийт, за що то имах ме би ле ти за Бродуей от 20 ч. Ресторантът 
бе ше раз де лен на две части – ед на по-го ля ма с ма си за ве че ря и 
ед на по-мал ка – кръ гъл бар с ви со ки сто ло ве. Докато ча ках ме по-
ръч ка та, ба рът бър зо се на пъл ни с бро ке ри от бор са та, които ид-
ва ха на по ед на би ра, пре ди да поемат с вла ко ве те към вкъ щи. 
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Седяха един до друг, раз го ва ря ха на ед на ръ ка раз стояние. Макар 
лак ти те им да се до пи ра ха, те го во ре ха ви со ко, над вик ва ха се, 
поч ти кре щя ха от раз то вар ва но то напре же ние. Изглеждаха край-
но из то ще ни и аз се пи тах: как ва ду ша връ щат те зи хо ра ве чер 
вкъ щи, в се мейст во то си? Какво би ка зал за тях Достоевски? В 
Цен тра лния софийски зат вор съ що ви кат на ад во кат ско свиж-
дане.

Без да по уча вам или съ вет вам ко го то и да би ло, ще спо де ля 
ня кои из во ди от моя ра достен и гор чив про фе сиона лен опит:

Първо. В пра во то напред ва бър зо са мо он зи, кой то вър ви на 
ко ле не, а не на ко ки ли. Околността е из пъл не на с из по чу пе ни ко-
ки ли и раз би ти но со ве на не тър пе ли ви ал пи нисти. Който пре въз-
на ся се бе си – той ще бъ де уни зен. 

Второ. При все ки из бор е ед нак во важ но то ва, от което се 
от каз ваш. Защото от там после ид ва ко вар на та бол ка.

Трето. Никога не под це ня вай те зло то и не го вия прогрес. 
Злото съ що се раз ви ва, и то с бър зи крач ки. Винаги очак вай те из-
пре вар ва щия удар на бдя ща та посред ст ве ност сре щу ве ли ко душ-
ния и раз сеян та лант.

Четвърто. При про даж ба та на ду ша ня ма обрат но из ку пу ва-
не. Погледнете ад во ка ти те, които са би ли по ли ти ци и се връ щат 
при нас.

И послед но. Никога не от ла гай те спра вед ли ва бит ка. 
Днешната от ло же на на ша бит ка е тър го вия с утреш на та дет ска 
кръв, която ще се про лее в от ло же на та от нас бит ка. Дори кръв та 
да е са мо в пре но сен сми съл. Децата са на шият мо ра лен па ра пет. 

Независимо от ня кои тъм ни щри хи на гор на та из по вед тряб-
ва да приз ная, че лич но и про фе сионал но аз съм един щаст лив 
чо век, поч ти раз гле зен от съд ба та. Благодаря на Бога за по да ре-
но то щастие, за спа се нието ми от зло и за опросте ни те гре хо ве. В 
ду ша та си ня мам емо ционал ни въгли ща от не осъ щест ве ни же ла-
ния. Преживял съм впе чат ля ва щи мо мен ти, осо бе но в чуж би на, 
които ме убеж да ват, че свет ли на та е по ве че и по-сил на от мра ка. 
Но ня ма да гу бя цен но вре ме за су ет на хро ни ка. Ще спо де ля с вас 
са мо ко га и как съм бил най-щаст лив:



44 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5-6/2022

На 7 де кем ври 1972 г. ве чер та це лият наш сту ден т ски курс 
се навря в дво ра на проф. Михаил Андреев на ул. „Цанко 
Церковски“ и му из пях ме Gaudeamus ка то поз д рав за сту ден т ския 
праз ник. Той ед ва го пре жи вя от въл не ние, а ние го за си пах ме с 
цве тя. Подобно не що не се е случ ва ло от Освобождението до 
днес.

Бях щаст лив, ко га то се на тък нах на най-спо луч ли ва та ме та-
фо ра за ани му са на вла де нието: Владението без ани мус – то ва е 
прегръд ка та на спя щия.

Всички при пис ва ме на Паул т.нар. пре зум п ция за ба щин ст во 
от гла ва 2 на Дигестите. Не вяр вах на очи те си, ко га то съ ща та 
кон цеп ция от крих в един па саж на Платон от не го вия трак тат „За 
Държавата“ – V 461D. Това е 600 го ди ни пре ди Паул и 900 го ди-
ни пре ди Дигестите! Не съм го сре щал в учеб ни ци по рим ско 
право.

През май 2015 г. по се тих по ля на та Рънимийд пред за мъ ка 
Уиндзор, къ де то през 1215 г. е из да де на Магна Харта от крал 
Джон. Убеден съм, че там има ня как во енер гий но по ле. Идете и 
ще го усе ти те са ми. Струва ми се, че на ша та Магна Харта пред-
стои. 

Заведох дъ ще ря си в мел ни ца та ле ген да пред дво ре ца Сан 
Суси на Фридрих Велики в Потсдам. Кралят се въз дър жал да от-
не ме мел ни ца та от мел ни ча ря, за що то той го пре дупре дил: 
Сигурно, Ваше Величество, то ва лес но бих те напра ви ли, ако в 
Берлин ня ма ше Съд! Донесох хляб от та зи мел ни ца и раз да дох на 
ко ле ги.

В Копривщица ед на лят на ве чер на 70-те го ди ни при за лез-
слън це виж дам проф. Михаил Андреев как гле да втрен че но съ-
сед ска та при би ра ща се кра ва, която бе ше заста на ла пред пор та та 
си и му че ше пе риодич но, за да ѝ от во рят. Аз го по пи тах: Профе-
соре, как во е тол ко ва ин те рес но? А той ми от вър на: Знаете ли 
как во е то ва, ко ле га Брайков? Това му че не е хим нът на вла де-
нието, на на ви ка за връ ща не, на animus revertendi.
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Скъпи ко ле ги, 
За мен ка то ад во кат ня ма по-го лям екстаз от усе ща не то как в 

съ деб на та за ла граж да ни нът се крие зад гър ба ми ка то послед но 
убе жи ще сре щу неправ да та.

Нашето ве ли ко приз ва ние не e да по бе дим вся ка неправ да, а 
да раз бе рем, да вле зем във всяка болка и да сме съпри част ни към 
вся ка бол ка от неправ да, която сти га до нас. Тогава ми сията ни е 
из пъл не на. Останалото не е в на ша власт. И да не забра вя ме, че 
мно го мъ ка оста ва не из ка за на и не чу та. Земята под кра ка та ни е 
топла от овъгле на чо веш ка мъ ка и неправ да. Върху та ка ва поч ва 
лес но се то пи броят на на се ле нието. 

Това, което проз рях ед ва на та зи въз раст, пре ди се дем де се-
тия си рож ден ден, е след но то. Всеки от нас меч тае за злат на и 
достой на есен. Дали ще е злат на – за ви си от провидението. Но 
да ли ще е достой на – за ви си са мо от нас. 

Адвокатурата е ка ва ле рията на пра во съ дието, не го вата 
Хвърко вата че та и е чест са бя та ти да е в нейна та пър ва ре ди ца.

Човек тряб ва да усе ти ко га съдбата с жен ския си нрав из чер-
п ва бла го во ле нието към теб. Мисля, че го осъз нах навре ме и 
напра вих из пре вар ва ща крач ка на зад. Затова днес съм пред вас. С 
те зи ду ми пред ла гам про щал ния си поклон и с шап ка в ръ це ви 
по же ла вам:

Да не гу би те на деж да,
да дойдат по-добри те!

И на Добър път в бъдещето!


