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ÂÚÂ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÏÎÇÈÖÈß
íà Âèñøèÿ àä âî êàò ñêè ñú âåò âúâ âðúç êà ñ 

áåçïðå öå äåíò íè òå äåéñò âèÿ íà Ïðîêóðàòóðàòà 
îò ïîñëåä íè òå ìå ñå öè

Адвокатурата е приз ва на да отстоява прин ци пи те на де-
мокра цията, вър хо вен ст во то на за ко на, за щи та та на пра ва та на 
лич ност та, нейно то достойн ст во и си гур ност.

Без пра во ва дър жа ва е не въз мож но да се за щи та ват ефек тив-
но пра ва та и ин те ре си те на бъл гар ски те граж да ни.

Висшият ад во кат ски съ вет из ра зя ва своята тре во га от на чи-
на, по кой то Прокуратурата на Република България в послед но 
вре ме из ключ ва ме ха низ ми те за га ран ти ра не на пра ва та как то на 
граж да ни те, та ка и на об ви ня еми те ли ца, ка то по то зи на чин 
поста вя под огром на запла ха два от стъл бо ве те на де мокра цията – 
пра во то на за щи та и спра вед лив съ де бен про цес и пре зум п цията 
за не ви нов ност.

Превръща се в прак ти ка за дър жа не то на ад во ка ти в ка чест-
во то им на за щит ни ци на фи зи чески ли ца. Адвокатът би ва отъж-
дест вя ван публич но с не го вия под за щи тен, което е в драстич но 
про ти во ре чие с про це су ал но то му ка чест во.

Начинът, по кой то се из вър ш ват про це су ал но-след ст ве ни те 
дейст вия „пре тър с ва не“ и „из зем ва не“, има за цел тър се не на 
публи чен ефект, а не да се до ка же ви на та на об ви ня емия. Това 
осо бе но ли чи при из вър ше ни те про це су ал ни дейст вия в сгра да та 
на пре зи ден т ска та ин сти ту ция, която е сим вол на дър жав ност та.

Разпространяването на под бра ни от про ку ро ра до ка за тел ст-
ва по ви ся щи до съ деб ни произ вод ст ва на ру ша ва гру бо пре зум п-
цията за не ви нов ност и съз на тел но привли ча ме дийно то вни ма-
ние към опре де ле ни де ла. Това съз да ва впе чат ле ние, че ре ша ва-
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не то на прав ния спор за ви си не от съ да, а от об щест ве но то мне-
ние.

През послед ни те го ди ни се съз да де прак ти ка Прокуратурата 
да про веж да шум ни прескон фе рен ции, ка то опо вестя ва обра зу ва-
не то на де ла, име на та на за дър жа ни ли ца и твър де ния за из вър ше-
ни от тях престъпле ния. На сай та на Прокуратурата се разпростра-
ня ват под бра ни до ка за тел ст ве ни ма те риали „с раз ре ше ние на 
наблю да ва щия про ку рор“, оби чай но пре ди взе ма не то на мяр ка за 
не от кло не ние от съ да. Критериите, по които Про ку ра ту ра та пре-
це ня ва об щест ве на та зна чи мост на де ла та и не об хо ди мост та от 
публич но то им раз гла ся ва не, оста ват неяс ни. Неясни са и кри те-
риите, по които се разпростра ня ват до ка за тел ст ва по ви ся щи до-
съ деб ни произ вод ст ва, ка то на чи нът на тех ния под бор по каз ва 
су бек ти ви зъм и опит за публич но вме ня ва не на ви на, в на ру ше-
ние на пре зум п цията за не ви нов ност, да леч пре ди съ дът да се е 
произ не съл.

Свидетели сме на систем но на ру ше ние на Директива 
2016/343 на Европейския пар ла мент и на Съвета от 9 март 2016 г. 
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 участ ват в на ка за тел ния про-
цес. Директивата е ка те го рич на, че дър жа ви те от Европейския съ-
юз, в то ва число и Република България, след ва да га ран ти рат, че 
публич ни те ор га ни не мо гат да пре доста вят ин фор ма ция на ме-
диите, чрез която да со чат об ви ня еми ли ца за ви нов ни, и че ако 
те жест та на до каз ва не се прехвър ли от об ви не нието към за щи та-
та, пре зум п цията за не ви нов ност съ що ще бъ де на ру ше на.

Висшият ад во кат ски съ вет на ми ра, че те зи по роч ни прак ти-
ки след ва да бъ дат пре уста но ве ни не за бав но.

Същевременно сме сви де те ли на ин сти ту ционал но заклеймя-
ва не на пра во то на из ра зя ва не на мне ние на ад во ка ти, ко га то са 
за сег на ти тех ни под за щит ни, как то и ко га то го во рят по важ ни за 
об щест во то въпро си.

По Конституция съ деб на та систе ма чрез своите ор га ни след-
ва да бъ де не за ви си ма и ед нак во от да ле че на от всич ки по ли ти-
чески си ли, ка то участието на те зи ор га ни в об щест ве ния жи вот 
след ва да се осъ щест вя ва, до кол ко то е не об хо ди мо, един ст ве но за 
изпъл не ние на съ от вет ни те им функ ции и под чи ня вай ки се един-
ст ве но на за ко на, спаз вай ки прин ци пи те на Конституцията.
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Висшият ад во кат ски съ вет ще ини циира об щест ве на диску-
сия по поста ве ни те пробле ми в за щи та на вър хо вен ст во то на пра-
во то и Конституцията.

10.07.2020 г.     Висш ад во кат ски съ вет


