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Ние, бъл гар ски те адвокати, во де ни от разбирането, че:
– пра во съ дието е ос но ва на дър жав ност та и достъ път до съд 

е га ран ция за нор мал но то функ циони ра не на пра во ва та дър жа ва,
– без бъл гар ска та ад во ка ту ра е не въз мож но осъ щест вя ва не-

то на про фе сионал но, обек тив но и спра вед ли во пра во съ дие,
– ад во ка ти те, на които е въз ло же на об щест ве на та ро ля да 

оказ ват съ дейст вие и за щи та на бъл гар ски те граж да ни и юри ди-
чески ли ца, за ра ди пре кия си кон такт с хо ра та в най-го ля ма сте-
пен поз на ват пробле ми те и на пра во съ дието, и на об щест во то ка-
то ця ло,

из ра зя ва ме ка те го рич но то си не съгла сие с пред приета та от 
Висшия съ де бен съ вет ини циати ва по про мя на на съ деб на та кар-
та и из бо ра на т.нар. Модел 4 за прекроява не на съ деб на та кар та у 
нас.

Възприетият от Висшия съ де бен съ вет „Модел 4“ пред виж-
да:

– закри ва не на мно жест во ра йон ни съ ди ли ща в стра на та и 
превръ ща не то им в те ри то риал ни по де ле ния, без да е напра вен 
де тайлен и за дъл бо чен ико но ми чески, со циален и де мограф ски 
ана лиз за не об хо ди мост та от та ка ва про мя на, за ге ограф ски те 
осо бе ности на все ки от де лен съ де бен ра йон и без да са пре це не ни 
ре зул та ти те, до които би до ве ла тя, и

– про мя на в под съд ност та по мно жест во граж дан ски и на ка-
за тел ни де ла, което превръ ща окръж ни те вместо ра йон ни те съ ди-
ли ща в ос но вен пър воин стан ционен съд и обез с мисля мо де ла на 
из граж да не на съ дийско то съсло вие ка то про фе сионал на об щ-
ност.
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Планираната съ деб на ре фор ма не на ми ра оправ да ние в спе-
ци фич ни те об щест ве но-ико но ми чески усло вия у нас и ня ма да 
напра ви пра во съ дието ни то по-бър зо, ни то по-ев ти но, ни то по-
достъп но, ка то не съ от ветст ва и на дъл го го диш ни те тра ди ции на 
устройст во на съ ди ли ща та в България. Напротив – пред виж да на-
та про мя на ще от да ле чи пра во съ дието от бъл гар ски те граж да ни, 
което на прак ти ка е аб ди ка ция на дър жа ва та от ос нов на та ѝ функ-
ция – да оси гу ри ре ален достъп до съд, което е и кон сти ту цион но 
пра во на все ки бъл гар ски граж да нин. А пра во ва е са мо дър жа ва, 
която га ран ти ра на своите граж да ни за щи та на пра ва та и ин те ре-
си те им чрез лич но и не посред ст ве но участие в съ деб ни те произ-
вод ст ва, което е не въз мож но, ко га то съ дът, вместо да се добли жа-
ва, се от да ле ча ва от чо ве ка.

Концепцията за ре фор ма на съ деб на та кар та, съ че та на с лип-
са та на ефек тив но ра бо те що елек трон но пра во съ дие, с доста тъч-
но га ран ции за си гур ност та в ко му ни ка цията меж ду съ да, ад во ка-
ти те и граж да ни те и за про це су ал ни те пра ва на всич ки участ ни ци 
в съ деб ни те произ вод ст ва, во ди до ос но ва тел но съм не ние да ли у 
нас ще има достъп до съд и до ефек тив ни прав ни сред ст ва за за-
щи та, ако те зи на ме ре ния бъ дат ре али зи ра ни.

Ето за що ние, бъл гар ски те ад во ка ти, ка то из ра зя ва ме тре во-
га та си от пробле ми те, които би мо гъл да по ро ди т.нар. Модел 4 в 
съ че та ние с лип са та на ра бо те що елек трон но пра во съ дие, се 
обръ ща ме с при зив за про веж да не на се риозен про фе сиона лен и 
об щест вен де бат по въпро са за ре фор ма та на съ деб на та систе ма. 
Надяваме се то зи де бат да до ве де до пре ос мисля не на нуж да та от 
ра ди кал но прекроява не на съ деб ни те ра йо ни и про мя на та на под-
съд ност та, което не е в ин те рес на об щест во то и граж да ни те.

Като ини циира ме то зи де бат, вяр ва ме, че ин сти ту циите и в 
част ност Висшият съ де бен съ вет, как то и всич ки об щест ве ни ор-
га ни за ции и граж да ни, съпри част ни към цен ности те на пра во ва та 
дър жа ва, ще под хо дят ра зум но и от го вор но и ня ма да до пус нат 
са мо цел ни ра ди кал ни ре фор ми, които огра ни ча ват достъ па до 
съд и ка то краен ре зул тат огра ни ча ват спо со би те за за щи та на 
пра ва та на бъл гар ски те граж да ни.
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