Изказване на омбудсмана Диана Ковачева на Есенната национална
конференция на българската адвокатура
12 октомври 2019 г., 9.30 ч., Хотел „Рамада“, зала „Опал“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕГЕНЦОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНОВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Благодаря Ви за поканата! За пореден път съм тук сред Вас,
поздравявам Ви за организирането на Есенната национална конференция на
българската адвокатура, включително и заради интересните идеи, които ще
обсъждате днес.
Оценявам дейността на Висшия адвокатски съвет, ролята на
адвокатските колегии и разбира се си давам сметка за значимата роля на
адвоката в живота на всеки човек.
И като омбудсман, и като юрист, и като правозащитник съм тук, за да
подкрепя адвокатите в ежедневните усилия да защитавате основните права и
свободи на гражданите и да отстоявате справедливостта, всеки ден.
Адвокатурата, разбира се, не е част от съдебната система, но и тя като
съда, трябва да отстоява принципите на независимост и почтеност.
Независимостта на адвоката трябва да бъде отстоявана по същия начин
абсолютно безапелационно и непрекъснато, така като и независимостта на
съдията.
Усещането, че има дефицит на справедливост изостря и обществената,
и политическата чувствителност. Редица казуси от последния месец буквално
сочат точно в тази посока, че принципите на демокрация, за които често си
говорим, всъщност не са само формална заявка.

Смятам, че зрелостта на институциите ни задължава да пазим и
независимостта на адвокатурата, и независимостта на съда, и свободата на
изразяване на медиите, и свободата на дейността на правозащитните
неправителствени организации.
И аз като омбудсман смятам, че е мое задължение да напомням, именно
тези принципи. Без тях принципът за върховенство на правото, за
върховенство на правата на човека и онова, което наричаме правова държава
биха останали една куха конструкция.
Няма нужда да подчертавам, че има връзка между работата на
омбудсмана и работата на адвоката. И това е напълно естествено. Според мен
пресечната точка на тази връзка се намира именно в защитата, защото
правото да бъдеш защитен е свързано с отстояването на едно друго много
важно право – правото на справедлив процес, което е ключ към
упражняването на редица други основни права.
Близостта на омбудсмана и адвоката може да бъде открита и в
доверителната връзка между адвоката, жалбоподателя и омбудсмана, именно
в тази конфиденциалност на отношенията и доверието се изграждат важни
отношения, които са свързани с търсенето на истината, отстояването на
правата и намирането на справедливост.
По отношение на темите, които са поставени днес на обсъждане - аз
съм пристрастна и към двете. В годините съм работила и по темата за
медиацията и по темата за електронното правосъдие като едно от
съвременните предизвикателства.
Преди две седмици изпратих препоръка до министъра на правосъдието
във връзка с темата за медиацията. Тази препоръка я изпращам за четвърти
път, но този път Министерството на правосъдието откликна и на 23 октомври
т.г. е първото заседание на работната група.
Вярвам, че адвокатурата също ще участва активно. Ние имахме
възможност в предишните няколко седмици да бъдем заедно на различни
събития, свързани с извънсъдебното решаване на спорове, включително и
медиация.

Разбира се аз настоявам за въвеждането на задължителна медиация в
някои области – семейно-правни спорове, обсъждахме и потребителските
спорове, които също са годни за медиация. Но нека все пак медиацията не е
самоцел, ВСС също работи по този въпрос. Нека да бъде направен анализ има
ли достатъчно добра мрежа, плътна мрежа от медиатори в цялата страна и
ролята на адвокатите тук е много важна.
А що се отнася до ролята на електронното правосъдие е извън
съмнение, че то е важно за адвокатите, но то е важно и за гражданите, защото
предоставя един евтин, бърз, лесен, дистанционен достъп до информация,
дава прозрачност в работата на съдебната система, улеснява работата на
адвоката, но в същото време дава възможност за контрол върху работата на
съдиите за срочността в тяхната дейност и разбира се приближава гражданите
към правосъдието и изгражда доверие.
Смятам, че днес ще обсъждате много интересни теми. Бих искала да
заявя подкрепата си и готовността, ако имате необходимост да бъдат
изпратени препоръки от името на омбудсмана във връзка с темите на
обсъждане, до различни институции, които смятате, че биха помогнали, аз се
ангажирам да поема тази отговорност и да Ви подкрепя!
Благодаря Ви за поканата, имате пълната подкрепа на омбудсмана!

