
Магистрат от САЩ: Съдиите не трябва да дават и впечатление за правонарушение 

 

Съдиите не трябва да дават никакъв повод за 

правонарушение, дори и за впечатление за 

това - каза в Разград американският съдия 

Стюарт Уолдрип, който е консултирал 

българското правителство по въпросите на 

съдебната реформа. Според експерта от 

Америка Европейският съюз очаква 

драматична промяна от България, той 

препоръча промени освен в съда и в 

прокуратурата, разследването и МВР. 

„Управление на съдебни дела и съдебна етика" бе темата на дискусия, в която участва 

съдия Стюарт Уолдрип от Ориндж Каунти, САЩ заедно с 16 съдии от Съдебен район - 

Разград. След разговора с българските си колеги той препоръча да заработят Етични 

комисии по места, а съдиите да не дават и впечатление за правонарушение. 

Съдиите трябва да живеят при по-завишен етичен стандарт, да не дават никакъв повод за 

правонарушение, дори впечатление за противоправни прояви - каза гостът след разговора 

си с колегите си от Разград. Изисква се и усилена работа от Етичните комисии по места - 

допълни американският магистрат. 

Според Уолдрип Европейският съюз очаква драматична промяна от България, и това не се 

отнася само за съда, а и МВР и прокуратурата. 

Пенсионираният американски съдия не идва за пръв път в България. Живял е със съпругата 

си в страната ни 6 месеца миналата година и е консултирал правителството в областта на 

съдебната реформа. Освен Разград посети и Варна и Плевен за срещи с магистрати. 

Визитата му се осъществява със съдействието на Фондация „Америка за България", а 

програмата в Разград и Плевен се осъществява със съдействието на Мрежата за гражданско 

наблюдение на съда, Център на НПО в Разград и читалище „Лик" град Плевен. 

Неправителствените организации работят по проект за гражданско наблюдение на 

съдилищата в страната. 

Стюарт Уолдрип е започнал кариерата си през 1967 г., работил е като адвокат и 

юрисконсулт, има дългогодишен опит в окръжен съд в Калифорния. 
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