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ДО
Народното събрание
Министерския съвет
Конституционния съд
Висшия съдебен съвет
Инспектората към Висшия съдебен съвет
Върховния касационен съд
Върховния административен съд
Прокуратурата на Република България
Висшия адвокатски съвет
Омбудсмана на Република България
Централната избирателна комисия
Националния институт на правосъдието
Съюза на съдиите в България
Асоциацията на прокурорите в Република България
Камарата на следователите в България
Камарата на частните съдебни изпълнители
Нотариалната камара на Република България
Националния съюз на юрисконсултите
Националното сдружение на съдебните служители

Уважаеми госпожи и господа,

По повод 16 април - Ден на конституцията и професионален празник на
българските юристи и съдебни служители, приемете пожеланията ми за здраве
и успехи във всяко начинание.

Бих искал да Ви поздравя за отговорността, която всеки ден поемате с
доблест и професионализъм - това е отговорността за гарантиране, отстояване
и защита на правата и основните свободи на човека и демократичните устои на
нашето общество и държава. Знам, че голяма част от работата на юристите
остава невидима, когато обществените отношения се развиват в предписаната
от закона насока. Добрият закон, справедливото съдебно решение, правилният
и навременен съвет са в състояние да спестят много усилия в бъдеще, но
обучението, опитът и непрестанната необходимост от самоусъвършенстване,
които стоят зад тях, често не са адекватно оценявани.
Представителите на юридическата професия и държавните институции са
призвани да утвърждават принципите на правовата държава, приобщавайки
страната ни към европейската правна система. Нашето вдъхновение на този ден
са първоучредителите, които преди 136 години показаха как се отстоява духът
и независимостта на една държава от нейния народ. С приемането на
Търновската конституция се създаде стабилна основа на съвременната
българска държава, а бъдещите години на възход доказаха, че тя е изпълнила
своята задача. Преди всичко Търновската конституция успя да обедини
обществото, а това обединение се роди от сблъсъка на идеи в Учредителното
събрание и общата кауза за независима България.
Вярвам, че различните идеи ни обогатяват, когато целта ни е единна.
Денят на конституцията е повод да се насочим към основните начала, към
общовалидните принципи, които споделяме в „своята решимост да създадем
демократична, правова и социална държава“. Високият морал, прозрачността и
устойчивото законодателство са базата на ефективната съдебна реформа, която
всички очакваме.
Нека да бъдем обединени в постигането на съвършената добродетел,
която ползва всички и която наричаме справедливост.
Честит празник!
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