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ДО Г-ЖА РАЛИЦИ НЕГЕНЦОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕГЕНЦОВА,
Искам от името на Комисията за защита от дискриминация и от мое име да
поздравя Вас и всички колеги адвокати със 130-годишнината от приемането на
първия Закон за адвокатите, с който се урежда самоуправлението на адвокатурата в
България.
През 1888 г. д-р Константин Стоилов като министър на правосъдието подгот
вя и внася няколко законопроекта, сред които и за закон за адвокатите. Убеден е, че
„...във всичките слоеве на нашето общество дълбоко ... се чувства нуждата от един
закон за адвокатите, който .... да способствува по тоя начин, щото адвокатската
професия да се упражнява само от лица, достойни за нея“. Нарича закона „благоде
яние за страната“. Всичко това той прави, воден от своето кредо, че „без добро пра
восъдие всички други усилия ще бъдат напразни”.
Приемането на първия български Закон за адвокатите е събитие с голямо об
ществено значение. Законът е със сериозно влияние върху работата на адвокатура
та и на другите съдебни инстанции в България не само към момента на приемането
му, но и върху бъдещата им съдба.
Днес, 130 години по-късно, когато страната ни е равноправен член на обеди
нена Европа, нека отдадем нашата почит и уважение към лървосъздателите на За
кона. Към онези, които регламентираха за първи път адвокатската професия. Про
фесия отговорна и добродетелна, стъпила върху доверието и помощта към човека
чрез неговата защита. А без защита няма правосъдие.

Доц. дЦ> Хна Джумалиева,
председател на Комисията
за защита от дискриминация

