СТАНОВИЩЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Четвъртък, 17 Декември 2015г. 11:39ч.

Софийският адвокатски съвет застава зад справедливите искания на
магистратите и цялата българската правна общност, за осъществяване на реална и
ефективна реформа в българското правораздаване, като подкрепя усилията на всички
юридически професии за постигане на този резултат.

Софийският адвокатски съвет категорично подкрепя каузата, че българската
съдебна система трябва да е независима и безпристрастна, да отговаря на
международните стандарти в областта на правосъдието, да бъдат спазвани реално
принципите на откритост, независимост и отчетност, изключващи задкулисното
кариерно израстване и нелигитимните външни въздействия в дейността на съдебната
власт. Гражданите трябва да върнат доверието си в правосъдието. Обществото ни има
право да знае истината и да изисква нужните промени!

Адвокатурата е част от съдебната власт, съгласно Конституцията на Р.
България, защото е условие и гарант за обективно правосъдие. Пълноценното
реализиране на стратегията за реформа в правораздавателната система и приемане на
произтичащите от нея законодателни промени в Конституцията, Закона за съдебната
власт и Закона за адвокатурата са необходимият минимум, за да се премахне създалата
се деморализация в българската правосъдна система. Структурната и организационна
реформа в съда и прокуратурата са от изключително значение и гаранция за
установяването и поддържането на върховенството на закона в Р. България.
Независимостта на съдебната власт, поставянето на съдиите в нормални работни
условия, зачитането на тяхното достойнство и професионализъм, обективното им
оценяване и справедливи условия за издигането им в съдебната йерархия са
неотменими условия за преодоляване на кризата в правораздавателната система.

За да успеем, трябва открито да посочваме проблемите, да се обединим,
преодолявайки различията и да заявим непреклонната си воля за реални законодателни
промени!

Ние сме за реална и ефективна реформа в правораздаването, защото искаме
България наистина да е демократична и правова държава. Българските граждани имат
право да получат ефективно правосъдие, което е невъзможно без адекватна
адвокатска защита и без независима съдебна власт.
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Заедно сме, защото ако не се преборим днес, утре ще е по-трудно!

гр. София, 17.12.2015г.
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