Изказване на омбудсмана Мая Манолова на научната конференция,
посветена на 130-годишнината от приемането на първия Закон за
адвокатите в България от 22 ноември 1888 г., отбелязван като Ден на
българската адвокатура
10.00 ч., Хотел „Рамада“, зала „Рубин“

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми колеги-адвокати,
Уважаема госпожо Фандъкова,
Уважаеми гости,
Благодаря за поканата да участвам в научната конференция, посветена
на 130-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите в България.
Позволете ми да Ви поздравя и с вчерашния празник на адвоката и да
пожелая на всеки един от Вас здраве, сили и смелост, да защитава правата на
българските граждани.
В развитите демокрации престижът на адвокатската професия е
изключително висок. Това е така и заради сложността на обществените
отношения и необходимостта да се въвежда строг ред в тях, но също така и
заради важността от въвеждане, поддържане и отстояване на върховенство на
правото, но и на върховенството на правата на човека, което също е част от
функционирането на правовата държава.
Българската Конституция от 1991 г. даде на адвокатурата, на
българския адвокат - конституционен статут, което е още едно потвърждение
за значението на адвокатите, както за правораздавателната система, така и за

правата на човека, така и за поддържането на баланс на интересите в
българското общество.
Защото адвокатите са тези, които са призвани да се изправят срещу
всемогъществото на държавната и бюрократичната машина във всички
случаи, в които са засегнати правата и интересите на гражданите и на
българския бизнес. Защото Вие, уважаеми колеги, ние – адвокатите сме тези,
които поддържаме законите живи и от нас се очаква, казвам от нас – Вие като
адвокати и аз като „адвокат на българския народ“ – да участваме в процеса по
раздаване на справедливост и всекиму своето, както гласи известен
адвокатски израз.
Всъщност свободата, която адвокатската професия съчетава в себе си, е
заради високата степен съчетание между познанията за правото, за законите
от една страна, а от друга страна – житейските отношения, с които всеки един
от Вас се сбърква всеки ден. Съчетанието между правните парадигми и
реалните интереси на хората, което прави адвокатите толкова подходящи и
образно казано в свои води във всяка една от властите – изпълнителна,
законодателна съдебна. Бих казала, че активното участие на адвокатите в
управлението наистина е гаранция за добро управление с поглед към правата
на българските граждани.
В България и разгара се в Столичната адвокатска колегия, има много
подготвени адвокати, които печелят уважението и на адвокатите, и на съда.
Но, според мен, днес, за да си добър адвокат, не трябва да се задоволяваш
само със своите професионални постижения.
Уважаеми колеги, не е достатъчна пълната отдаденост към конкретния
клиент, по конкретното дело, в конкретния случай, това което българските
граждани очакват от Вас е активната позиция на българските адвокати във
всеки един случай, в който се засягат граждански права. Активната позиция
по изработването на закони, които се отнасят до правата и интересите на
българските граждани. Незабавна реакция при всички случай и съмнение за
противоконституционност при приемането на закони, които са отнасят до
правата на българските граждани.

В този смисъл аз бих искала да Ви призова да бъдете по-активни и като
адвокати, но и като адвокатска общност, защото отговорността на адвокатите
за съблюдаването на правата на българските граждани, особено в ситуация, в
която и в Европа, в развити демокрации, се наблюдават процеси на
стесняване на демократичното пространство, наистина тази роля е огромна.
Като омбудсман, който защитава правата на българските граждани, аз
не жаля сили и енергия по всеки един конкретен случай, когато са застрашени
правата на отделен гражданин и когато има посегателство от страна на
властта върху граждански права. Но аз не мога да се справя сама, имам нужда
от Вашата подкрепа и Вие можете да разчитате на моята подкрепа във всеки
един случай, в който някой се опитва да посегне върху правата на български
граждани.
Използвам днешното събитие, днешната научна конференция, с
изключително актуална тема, за която Ви поздравявам, за да протегна ръка и
да кажа, че нашето място, освен Вашето в съдебната зала, в адвокатската
кантора, Вашето място е и в парламента, в правна комисия, когато се
обсъждат важни закони, отнасящи се до правата на гражданите и в
изготвянето на становища по дела, образувани пред Конституционния съд, в
подаването на конституционни жалби, каквато възможност има Висшият
адвокатски съвет, във всеки случай, в които даже има съмнения за
посегателство върху правата на българските граждани.
С нарастващата, за съжаление, бедност в българското общество,
многото случаи на социална изключеност, социалната уязвимост все повече
се превръща и в правна уязвимост и тук е мястото и на адвокатите да
подкрепят социално слабите, социално и правно уязвимите и аз съм сигурна,
че Вие ще го правите от сърце.
Искам да Ви пожелая много сили, професионална компетентност и
грамотност няма да Ви пожелавам, защото оценявам високото ниво на
Вашата професионална подготовка, повече чувствителност и отдаденост на
каузата защита правата на българските граждани.
Благодаря Ви!

