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Посвещава се на 100-го диш ни на та от съз да ва-
не то на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти

В го ди ни те на Първата све тов на вой на по ло же нието на ад во-
ка ту ра та про дъл жа ва да бъ де теж ко. Това се дъл жи в най-го ля ма 
сте пен на небла гоприят на та ико но ми ческа и со циал на сре да, на 
без дейст вието и апа тията, завла де ли ко ле гията, как то и на раз-
строена та и па ра ли зи ра на съ деб на систе ма, която се оказ ва запла-
ше на от „страш на та пер спек ти ва на ед на бър зо настъп ва ща де-
зор га ни за ция“1. 

Под на тиска на воен ни те усло вия и с цел да ста би ли зи ра от-
дел ни те съ ди ли ща пра ви тел ст во то на Либералната коали ция, 
огла вя ва но от д-р В. Радославов (23 де кем ври 1913 – 21 юни 
1918 г.), и ми нистъ рът на пра во съ дието Хр. Попов пред приемат 
спеш ни за ко но да тел ни мер ки, които за ся гат и ад во ка ту ра та. 

Първата стъп ка в то ва от но ше ние е Законът за из ме не ние на 
чл. 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 115 от Закона за 
устройст во то на съ ди ли ща та, вне сен от на род ния пред ста ви тел 
Димо Кьорчев. С не го съ щест ву ва щият дър жа вен изпит се пре-
махва и се за ме ня с нов те оре ти ко-прак ти чески изпит.2 Според 
чл. 115 за напред ад во ка ти мо гат да бъ дат ли ца та, които „имат 

* Доцент, д-р на исто ри чески те науки. 
1 Хитов, А. Нещо по деятел ност та на Софийския окръ жен съд. – 

Юридическа мисъл, 1919, № 3, с. 23. 
2 Стенографски днев ни ци на XVII ОНС, I РС. С.: ДП, 1915, с. 164, 417; 

обн., ДВ, № 275 от 3 де кем ври 1914 г. 
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юри ди ческо обра зо ва ние“, би ли са „кан ди да ти за съ деб на длъж-
ност при ня кой окръ жен съд ед на го ди на, или са прак ти ку ва ли 
при ня кой ад во кат ед на го ди на – и са из дър жа ли пред ви де ния в 
чл. 32 кан ди дат ски (те оре ти ко-практически) изпит“3. Запазва се 
усло вието, за да бъ дат до пус на ти до изпит, кан ди да ти те да при те-
жа ват „добра атеста ция за по ве де нието им в съ да и вън в об щест-
во то“ от ад во кат ския съ вет или от окръж ния съд. Със за бе леж ка 
към чл. 32 се уточ ня ва, че „из дър жа ли те дър жа вен изпит, които 
мо гат да бъ дат ста жан ти при ад во ка ти или кан ди да ти при окръж-
ни те съ ди ли ща се ос во бож да ват от вся ка къв изпит“. Във връз ка с 
ут вър де ния те оре ти ко-прак ти чески изпит на кан ди да ти те за съ-
деб на длъж ност и на ад во ка ти те е раз ра бо тен и одобрен спе-
циален пра вил ник.4

В на ча ло то на 1917 г. е приет нов Закон за из ме не ние и от ме-
не ние ня кои чле но ве от Закона за устройст во то на съ ди ли ща та.5 
Въпреки не до вол ст во то на ад во ка ту ра та той пот вър ж да ва пра ви-
ло то две го ди ни ад во кат ска прак ти ка да се счи тат за ед на го ди на 
съ дийска прак ти ка. Юристите, които до вли за не то в си ла на за ко-
на за по ла га не на те оре ти ко-прак ти чески изпит са при до би ли 
пра ва на съ дия или ад во кат, се ос во бож да ват от то зи изпит, ка то 
се приема, че са го из дър жа ли. 

Особено съ щест ве ни са про ме ни те, вне се ни със Закона за 
до пъл не ние на Закона за устройст во то на съ ди ли ща та от 19 де-
кем ври 1918 г., приет от коали цион но то пра ви тел ст во на Мали-
нов – Костурков (21 юни – 28 ноем ври 1918 г.). Министър на пра-
во съ дието е проф. д-р Й. Фаденхехт.6 С пре ход ния чл. 230 се ос-
во бож да ват от кан ди дат ски те оре ти ко-прак ти чески изпит „всич-
ки юристи, които до вли за не то в си ла на настоящия за кон са из ка-
ра ли пред ви де ния в за ко на ед но го ди шен стаж“. Освобождават се 
от те оре ти ко-прак ти чески изпит и от по-на та тъ шен стаж и „всич-
ки юристи, които мо би ли за цията на 10 сеп тем ври 1915 год. сва ри 
ка то кан ди да ти ад во ка ти или кан ди да ти за съ деб на длъж ност“, 

3 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 533, л. 1; обн., ДВ, № 275 от 3 де кем ври 
1914 г. 

4 ЦДА, ф. 242 К, оп. 4, а. е. 796, л. 87–91; оп. 1, а. е. 336, л. 1–3; обн., ДВ, 
№ 191 от 25 ав густ 1915 г. 

5 Обн., ДВ, № 76 от 9 април 1917 г. 
6 Обн., ДВ, № 300 от 10 яну ари 1919 г. 
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как то и „всич ки юристи, които свър шив ши прав ни те науки, са 
постъ пи ли и пре кара ли из вест но вре ме в ре до ве те на войска та 
след 10 сеп тем ври 1915 г.“. Студентите, мо би ли зи ра ни в ар мията, 
съ що се ос во бож да ват от то зи изпит „след по ла га не на уни вер си-
тет ски те си изпи ти“ и пре ка ран шест ме се чен стаж. Осво бо дените 
от воен на служ ба ка то „ин ва ли ди или бол ни, би ло по за ко на или 
ми нистер ско поста новле ние“ са при рав не ни към постъ пи ли те и 
слу жи ли те във войска та. Офицерите и за вър ши ли те пра во в 
Юридическия фа кул тет при Военно-юри ди ческа та ака де мия и 
„при ве де ни на служ ба по воен но-съ деб но то ве дем ст во“ съ що се 
ос во бож да ват от стаж и от те оре ти ко-прак ти чески изпит. 
Юристите може да се пол з ват от по со че ни те облек че ния, ако 
упраж нят пра ва та си „най-къс но до ед на го ди на, а сту ден ти те до 
две го ди ни от вли за не то на за ко на в си ла, респек тив но от ос во-
бож де нието им от ре до ве те на войска та или от плен“. Тези за ко-
но да тел ни про ме ни поз во ля ват в ад во кат ско то съсло вие да вля зат 
мно го мла ди хо ра с не доста тъч на про фе сионал на под го тов ка и 
мо рал на устойчи вост. 

След края на Първата све тов на вой на ад во ка ту ра та про дъл-
жа ва да бъ де инер т на, амор ф на ма са от изо ли ра ни по меж ду си 
ад во ка ти, по ве че то от които възприемат ад во катст во то ка то за на-
ят и не осъз на ват истин ско то място и ро лята на ад во ка та в пра во-
раз да ва не то и в об щест ве ния жи вот. Образно и убе ди тел но е 
приз на нието на д-р Б. Вазов: „По ед ни още не обяс не ни при чи ни 
бъл гар ско то ад во катст во, което, взе то из ця ло, пред ставля ва един 
гра ма ден ум ст вен и нрав ст вен ка пи тал, което брои в своята сре да 
най-пър ви те хо ра на стра на та, се от на ся ше съ вър ше но без раз лич-
но към своите про фе сионал ни за да чи, а мо же би и не съглеж да ше 
та ки ва“7. В то зи сми съл С. Петков с ос но ва ние счи та за по-удач но 
и точ но „про фе сионал на та не со ли дар ност и лип са та на ко ле гиал-
ност у бъл гар ски те ад во ка ти“ да се на ри чат не „ин ди ви ду али зъм, 
а проф са мо жив ст во“8. 

В края на война та броят на ад во ка ти те на раст ва бър зо. През 
1918 г. те са 1170 (в то ва число 36-има от ос во бо де ни те земи) сре-
щу 1117 през 1914 г. По-чув ст ви тел но е уве ли че нието на ад во ка-
ти те юристи от 776-има на 876 – с 11,3 %, до ка то броят на по-

7 Адвокатски преглед, № 1 от 1 февру ари 1921 г., с. 1. 
8 Пак там, № 2 от 15 февру ари 1921 г., с. 1. 



12 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 10/2020

мощ ник-ад во ка ти те се за паз ва. През 1919 г. ад во ка ти те са 1730 
(вклю чи тел но 171 по мощ ник-адвокати), а през 1920 г. – 2074-ма 
(в то ва число 175 по мощ ник-адвокати). През те зи две го ди ни ад-
во кат ско то съсло вие има най-го лям ръст – броят на ад во ка ти те на 
100 000 ду ши от 23,2 (1911) дости га съ от вет но 33,8 и 43,1. 

Причините за то ва стре ми тел но на раст ва не са две. Първата 
се ко ре ни в ма со во то на пуска не на съ дии и вли ва не то им в ад во-
кат ско то съсло вие. Правораздаването се ли ша ва от бли зо 1/3 от 
ма гистра ти те. Ако до 1918 г. съ диите, които ста ват ад во ка ти, са 
273-ма, през след ва щи те ня кол ко го ди ни тех ният брой е 278, а са-
мо през 1919 г. – 72.9 Втората при чи на са за ко но да тел ни те облек-
че ния за постъп ва не в съ деб на та систе ма и в ад во ка ту ра та, пред-
ви де ни в Закона за до пъл не ние на Закона за устройст во то на съ-
дъ ли ща та от 19 де кем ври 1918 г.10

Големият брой ад во катст ва щи за сил ва не са мо вътреш на та 
конку рен ция, но и изпол з ва не то на не поч те ни сред ст ва и фор ми 
за привли ча не на клиен ти. Това по ве де ние до пъл ни тел но се под-
хран ва от на ма ля ва не то на броя на де ла та и оскъ пя ва не то им. 
Така се за дъл бо ча ва вътреш но то раз де ле ние в съсло вието и се 
възпре пятст ва не го во то еди не ние в тър се не то на общ из ход от си-
ту ацията и на об щи фор ми и сред ст ва за са мо кон трол и за щи та. 
За се риоз ност та на по ло же нието, за ма ща би те на про фе сионал на-
та не лоял ност и де мо ра ли за цията го во ри и фак тът, че обра зо ва-
ни те и чест ни ад во ка ти гу бят вя ра в приз ва нието и прести жа на 
про фе сията и не проявя ват го тов ност и ак тив ност за ре ак ция и 
про ти во дейст вие. Адвокатите юристи не ос но ва тел но са об ви ня-

9 Цачев, Д. Движение на ад во кат ско то съсло вие след войната. – Адво-
катски преглед, № 7 от 1 де кем ври 1930 г., 78–79; Петков, С. По уред ба та 
на ад во кат ска та професия. – Адвокатски преглед, № 6 от 16 ноем ври 
1930 г., 68–69; Коледни изявления. – Адвокатски преглед, № 10 от 16 яну-
ари 1926 г., 152–154; Тимощенко, Хр. Дейността на съ ди ли ща та в цифри. – 
Юридическа мисъл, 1919, № 1, 48–50; Янулов, Ил. Дейността на съ ди ли-
ща та у нас в цифри. – Адвокатски преглед, № 6 от 16 ноем ври 1924 г., 61–
63; в. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 12 от 20 април 1920 г., 
с. 5; Митаков, В. Бавно правосъдие. – Адвокатски преглед, № 17 от 1 май 
1926 г., 247–249. 

10 Обн., ДВ, № 300 от 10 яну ари 1919 г. 
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ва ни за пад на лия престиж на ад во ка ту ра та и за не га тив но то от но-
ше ние към нея от стра на на об щест во то и на управля ва щи те.11 

Видният ад во кат и бивш ми нистър на пра во съ дието д-р 
Теодор Теодоров раз кри ва яс но и образ но съста ва на ад во ка ту ра-
та та ка: „ад во кат ски дю ге ни-пи са ли ща, ад во кат ски сдру же ния на 
тър гов ски на ча ла, ад во ка ти тър гов ци или с дру ги по доб ни стра-
нич ни за ня тия, ад во ка ти участ ни ци в раз ни сдел ки и про це си от 
съм ни тел на пра во та, ад во ка ти, които си доста вят клиен ти чрез 
ми си ти и до ри по ка ни, пис ма или рекла ми, ад во ка ти, които усло-
вят въз награж де нието за за щи та на вся ко за се да ние и пра вят 
всич ко са мо да ши ка ни рат про тив на та стра на или да от ла гат де-
ла та“12. 

Независимо от ръста на ад во ка ти те юристи сла ба та юри ди-
ческа под го тов ка, ниско то обра зо ва ние и недостатъчната об ща 
кул ту ра про дъл жа ват да са сред ос нов ни те ха рак те ристи ки на ад-
во ка ту ра та. За то ва допри на сят лип са та на вре ме и усло вия за са-
мо под го тов ка и „се риоз ни прав ни за ни ма ния“, как то и ло ша та 
ор га ни за ция на ра бо та. За раз ли ка от френ ски те им ко ле ги, които 
не гу бят ни то се кун да за по доб на дейност, бъл гар ски те ад во ка ти 
от де лят 3/4 от вре ме то и уси лията си за пре одо ля ва не на раз лич-
ни тех ни чески и дру ги пробле ми. В то зи сми съл „сли ва не то на 
пра во застъп ни чест во със съ деб но то пред ста ви тел ст во“ дейст ви-
тел но се явя ва ед на от глав ни те при чи ни за ниския мо рал и лип-
са та на достойн ст во на про фе сията.13 

Онова, което най-вече от ли ча ва бъл гар ска та ад во ка ту ра от 
ад во ка ту ра та в раз ви ти те евро пейски стра ни, е от съст вието на 
кор по ра ти вен мо рал и по ве де ние, не об хо ди ми за приз ва нието на 
про фе сията. Повечето от ад во ка ти те имат неяс ни и огра ни че ни 
пред ста ви за про фе сионал ни те си пра ва и за дъл же ния, а съсло-
вието ка то ця ло не разпо ла га с об щоприети пра ви ла за про фе-
сионал на ети ка и ме ха низ ми за тях но то спаз ва не и кон трол. В из-
вестен сми съл то ва се дъл жи и на об стоятел ст во то, че огром на та 
част от на се ле нието съ що ня ма по доб ни поз на ния и по ра ди то ва е 

11 Вж. Димитров, Ив. За адвокатите. – В. „Право“, № 33 от 26 юни 
1920 г., 437–438. 

12 Теодоров, Т. Нашите адвокати. – В. „Право“, № 28 от 24 април 1920 г., 
с. 371. 

13 Пак там, № 30 от 5 юни 1920 г., с. 391. 
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със за ни же ни изиск ва ния и кри те рии. При лип са та на про фе-
сионал на ор га ни за ция и на ад во кат ски съ ве ти все ки ад во кат 
упраж ня ва про фе сията спо ред соб ст ве ни те си раз би ра ния и как то 
на ме ри за най-из год но, пре небрег вай ки про фе сионал на та ети ка и 
по ве де ние. 

Диагнозата на д-р Теодоров „мо рал на бо лест“ е стряска ща, 
но вяр на. Уточнението, че та зи „мо рал на бо лест“ е ти пич но за бо-
ля ва не за ин те ли ген цията и за це лия на род, не це ли да вне се успо-
коение, а по-ско ро да по ка же кол ко труд но ще бъ де ле че нието на 
„бо лест та“, кол ко дъ лъг ще бъ де пъ тят на ад во ка ту ра та до из раст-
ва не то ѝ ка то истин ски и пъл но це нен сътруд ник на съ деб на та 
власт при пра во раз да ва не то. Без съм не ние ико но ми чески те и по-
ли ти чески те усло вия, „осо бе но устройст во то на съвре мен ния жи-
вот“ в стра на та, „при род на та от чуж де ност“ и склон ност та на бъл-
га ри на към ин ди ви ду али зъм бла гоприятст ват поява та и раз ви-
тието на то ва об що за бо ля ва не. Те са при чи на та по ве че то от ад-
во ка ти те „да гле дат на своята про фе сия са мо ка то на из точ ник на 
нуж ни те сред ст ва за съ щест ву ва не, а съв сем не ка то ед на по-вис-
ша об щест ве на служ ба“, което, естест ве но, се отра зя ва не га тив но 
вър ху тях но то по ло же ние и приз на ние. Сферата на ду хов ни ин те-
ре си не са мо е огра ни че на до ми ни мум, но и изпраз не на от по зи-
тив но твор ческо съ дър жа ние, до кол ко то се из чер п ва с дреб на во 
по ли ти кан ст ва не и пар ти зан ст ва не. В то ва от но ше ние бъл гар ски-
те ад во ка ти съ що се от ли ча ват от евро пейски те си ко ле ги.14

При не раз ви то чув ст во за про фе сионал но са мо огра ни че ние, 
при от съст вието на ре ален и ефек ти вен дис ципли на рен над зор и 
вътре шен кон трол по со че но то по ве де ние на го ля ма част от ад во-
катст во то се превръ ща в ос нов на и трай на чер та на не го вия 
облик – осо бе но в го ле ми те гра до ве, къ де то ад во ка ти те не се по-
зна ват, а ка мо ли да дър жат „ви со ко чест та и достойн ст во то на 
ко ле га та си“15. 

Към по со че ни те чер ти и тен ден ции в раз ви тието на ад во ка-
ту ра та тряб ва да до ба вим и лип са та на про фе сионал ни тра ди ции 
и на съсло вен жи вот. За мно зин ст во то ад во ка ти ду ми те „съсло-
вие“, „кор по ра тив ност“, „тра ди ции“, съслов ни „нуж ди и ин те ре-

14 Пак там, с. 390. 
15 Теодоров, Т. Нашите адвокати. – В. „Право“, № 28 от 24 април 1920 г., 

с. 371. 
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си“ ка то че ли са ли ше ни от съ дър жа ние и „все ки му е по-добре 
да жи вее сам за се бе си, без да жер т ва ни що за съсло вието“16. 
Пълната ин дифе рент ност към про фе сионал но ор га ни зи ра не, за-
тъ ва не то в еже днев ни те пробле ми превръ щат ад во ка ту ра та в „ед-
на мър т ва бе зи дей на си ла, по ско ро вред на за се бе си, не мощ на да 
се въз ро ди и да отстоява на неспра вед ли ви ата ки“. Това я от ли ча-
ва от всич ки оста на ли про фе сионал ни об щ ности и я во ди „си гур-
но към раз ло же ние и по губ ва не“17. 

Прилагането на дейст вия и похва ти, не съв мести ми с ад во-
кат ска та ети ка и мо рал, ста ва при чи на в об щест во то и в част от 
по ли ти чески те сре ди да се фор ми ра не га тив но от но ше ние спря мо 
ад во ка ту ра та и нейно то място в пра во съ дието. Адвокатът до тол-
ко ва за губ ва своя ав то ри тет и престиж сред на се ле нието, че то го 
поста вя на рав но с „вул гар ния за на ят чия“. Това се изпол з ва ка то 
„бла го ви ден пред лог“ и заед но с „пар ти зан ски те нра ви и бе-
зоглед на та де ма го гия“ съз да ва бла гоприят на поч ва за Българския 
зе ме дел ски на ро ден съ юз (БЗНС) ши ро ко да про па ган ди ра идеята 
си за превръ ща не на ад во ка ти те в дър жав ни слу жи те ли.18

Състоянието, в което се на ми ра ад во ка ту ра та, пре диз вик ва 
тре во га и загри же ност за нейно то бъ де ще. Предлагат се раз лич ни 
сред ст ва, които отра зя ват под хо да и це ли те на свои те ав то ри. 
Идеята на зе ме дел ско то пра ви тел ст во ад во ка ти те да ста нат дър-
жав ни чи нов ни ци по по до бие на съ диите е осо бе но шо ки ра ща. 
Такава прак ти ка ня ма в ни коя дру га евро пейска стра на. Не е 
труд но да се ви ди же ла нието на управля ва щи те да поста вят ад во-
кат ския ин сти тут под дър жа вен кон трол, ка то се има пред вид от-
но ше нието им и към съ дийст во то. Политическият ха рак тер на по-
доб но пред ло же ние не бу ди съм не ние – то се впис ва в ця лост на та 
по ли ти ка на зе ме дел ския съ юз спря мо ад во ка ту ра та. 

Естествено, ця ла та прав на об щ ност е настроена кри тич но 
към та зи идея. Вестник „Право“ я опре де ля ка то „ед на от мно-
гобройни те опас ности, които гро зят и тъй раз д ру са ни те ос но ви 
на на ше то не закреп на ло още пра во съ дие“. Правният сед мич ник 
раз глеж да осъ щест вя ва не то на та зи „ди ва ре фор ма“, която поста-
вя на рав но чи нов ни чест во то и ад во катст во то, ка то „рав но сил но с 

16 В. „Право“, № 34 от 3 юли 1920 г., с. 465. 
17 Пак там, № 27 от 17 април 1920 г., с. 353. 
18 Пак там, № 30 от 5 юни 1920 г., с. 389. 
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пъл но то уни що же ние и на съ дийст во и на ад во катст во“19. Д-р 
Т. Теодоров счи та, че „це рът, кой то пред ла га зе ме дел ският съ-
юз“, не са мо ня ма да по мог не, а „напро тив ще вло ши зло то, ще 
на сър чи ко руп цията и не ка дър ност та“20. 

Предложенията, из ли за щи от сре ди те на ад во ка ту ра та, са 
твър де раз но по соч ни. Общо е мне нието, че ад во ка ти те тряб ва 
„пър ви да из ля зат из пъл на та инер т ност, в която са по пад на ли,... 
и да взе мат мер ки, за да преста нат всич ки ония ярост ни на пад ки“ 
сре щу тях. Предупреждението, че в про ти вен слу чай „вър ху пра-
ва та и сво бо ди те на съсло вието мо же да се сто ва ри гру бия юм рук 
на управля ва щи те“, е знак, че ад во ка ту ра та ще пла ти ви со ка це на 
за своето без раз ли чие и без дейст вие.21 

Въз ос но ва на ана ли за, кой то пра ви на състоянието на ад во-
кат ския ин сти тут, д-р Т. Теодоров поста вя ак цент вър ху по добря-
ва не то на „под го тов ка та и под бо ра на ад во ка ти те“, как то и вър ху 
за сил ва не то на постоян ния „над зор и дис ципли нар на та власт над 
тях“. Като сти га до из во да, че „изоста ве ни са ми на се бе си ад во-
ка ти те не мо гат да се са мо кон тро ли рат“, той пред ла га съз да ва не-
то на дис ципли на рен съд, съста вен от два ма вис ши ма гистра ти и 
един ад во кат, из бран от ко ле гията, а въз буж да не то на дис ципли-
нар но преслед ва не да се да де на „все ки съд и съ дия, кой то за бе ле-
жи, че ад во ка та при служ ба та си проявя ва не добро съ вест ност, не-
ко рек т ност или гру бо по ве де ние“22. Д-р Т. Теодоров тър си въз-
мож ности за про мя на, които са из вън съсло вието, а за кон на та им 
ре али за ция във вре ме то е труд но осъ щест ви ма. Тези идеи се от-
хвър лят от част от ко ле гията с ар гу мен та, че огра ни ча ват сво бо-
да та и ав то но мията на про фе сията.23

С цел да се из диг не ав то ри те тът на ад во ка ту ра та, а ад во кат-
ска та про фе сия да из рас не до сте пен на истин ска наука и из куст-
во д-р Ив. Димитров пред ла га съз да ва не то на ня кол ко за дъл жи-
тел ни ад во кат ски сдру же ния и ад во кат ски кон сор ци уми, без да 

19 Изборни съ дии и ад во ка ти чиновници. – В. „Право“, № 13 от 3 яну ари 
1920 г., с. 186. 

20 Теодоров, Т. Нашите адвокати. – В. „Право“, № 28 от 24 април 1920 г., 
с. 371. 

21 В. „Право“, № 27 от 17 април 1920 г., с. 353. 
22 Теодоров, Т. Нашите адвокати. – В. „Право“, № 28 от 24 април 1920 г., 

с. 371. 
23 В. „Право“, № 30 от 5 юни 1920 г., 392–395. 
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изяс ня ва същ ност та и за да чи те им. В тях той виж да сред ст во то да 
се пре се че „за на ят чийско то ад во катст во“, да се пре мах нат ми сит-
ли кът, прос бо пист во то и хо да тайст во то. В про ти вен слу чай спо-
ред не го „ад во ка ти те, които дър жат на своето лич но достойн ст во, 
как то и на ад во кат ския престиж най-добре е да на пус нат ад во кат-
ска та про фе сия“. В края на своя ана лиз д-р Ив. Димитров пра ви 
ед но не очак ва но и не обос но ва но заклю че ние. Щом ад во ка ти те не 
мо гат да се ор га ни зи рат в кон сор ци уми по ед ни или дру ги при чи-
ни, „не е ли по це ле съ образ но и за дър жа ва та, и за на ро да ад во ка-
ту ра та да ста не как то е съ дийст во то, дър жав на, си реч, ад во ка ти те 
ма кар и в по-огра ни че но число, да бъ дат пла ща ни от дър жа ва та 
ка то обик но ве ни дър жав ни чи нов ни ци, как то ста ва с всич ки об-
щин ски и дър жав ни служ би?“24. Така ав то рът сти га до прокла ми-
ра но то от зе ме дел ско то пра ви тел ст во иска не за одър жа вя ва не на 
ад во ка ту ра та, мо ти ви рай ки го с про фе сионал ни ар гу мен ти и 
съобра же ния. Той не да ва от го вор на ос нов ния въпрос – це ле съ-
образ но ли е по доб но ре ше ние от глед на точ ка на сво бо да та и це-
ли те на ад во кат ска та про фе сия ка то участ ник в пра во съ дието и 
за щит ник на пра ва та на граж да ни те? Мълчаливото от ми на ва не на 
то зи въпрос, как то и пре небрег ва не то на гла со ве те, при зо ва ва щи 
ад во ка ти те към са мо ор га ни зи ра не и са мо кон трол, по каз ват ед-
ностран чи вост и прикри та по ли ти ческа на со че ност. В то зи сми-
съл Г. Марков спра вед ли во от бе ляз ва, че ле кар ст во то, пре по ръ ча-
но от д-р Димитров, „е рав но сил но с идеята да убием бол ни ка“. 
Той от хвър ля и пред ло же нието за ад во кат ски кон сор ци уми по ра-
ди чув ст ви тел но то огра ни ча ва не на сво бо да та на упраж ня ва не на 
ад во кат ска та про фе сия. Едновременно с то ва се обя вя ва в за щи та 
и под кре па на ад во кат ски те съ ве ти, из гра де ни вър ху на ча ла, 
които да га ран ти рат „тях на та жиз неспо соб ност и при съ щи те им 
функ ции“ да бдят за не на ру ши мост та на ад во кат ска та дис ципли-
на и ети ка и да пре чист ват съсло вието от хо ра, не достой ни за 
про фе сията. Според Г. Марков под кон тро ла на ад во кат ски те съ-
ве ти тряб ва да се поста вят не са мо всич ки ад во ка ти и по мощ ник-
ад во ка ти, но и хо да таите и прос бо пис ци те.25

24 Димитров, Ив. За адвокатите. – В. „Право“, № 33 от 26 юни 1920 г., 
с. 438. 

25 Марков, Г. По въпро са за пре устройст во то на на ша та адвокатура. – В. 
„Право“, № 33 от 26 юни 1920 г., 439–440. 
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В конкрет ни те по ли ти чески усло вия е не осъ щест ви ма и 
идеята за „ре фор ми ра не на ад во кат ския ин сти тут и из ра бот ва не 
на проект за нов за кон за ад во ка ти те“ от Софийския ад во кат ски 
съ вет с участието и с по мощ та на всич ки вид ни ад во ка ти. Тази 
идея е из раз на же ла нието да се взе мат стро ги и навре мен ни мер-
ки от са мо то съсло вие и от за ко но да те ля, но е не ре алистич на, за-
що то не от чи та настроенията и по ли ти ка та на управля ва щи те 
спря мо ад во ка ту ра та. Заслужават вни ма ние очер та ни те ос нов ни 
мо мен ти и це ли на за ко на: „ад во ка ту ра та да оста не ед на сво бод на 
об щест ве на про фе сия при съ деб ни те места в стра на та, не под чи-
не на с ни кое от но ше ние пред, която и да е дру га власт, ка то ѝ се 
приз нае пра во то на пъл на ав то но мия по въпро си те от своя вътре-
шен жи вот и из клю чи тел на дис ципли нар на власт вър ху своите 
чле но ве“26. Предложението да се въз ста но вят и пре устроят ад во-
кат ски те съ ве ти се об вър з ва, от ед на стра на, със за дъл жи тел на та 
про мя на на изиск ва нията за свик ва не на об щи те събра ния за из-
бор на ад во кат ски съ ве ти, а от дру га – с га ран ти ра не на не за ви си-
мост та на ад во ка ту ра та.27

Излизането от кри за та изиск ва по-бър зи и ра ди кал ни мер ки 
от стра на на са ми те ад во ка ти. Дискусията на стра ни ци те на в. 
„Право“ по каз ва, че вре ме то за по доб ни дейст вия е настъ пи ло и 
вся ко от ла га не е па губ но за съсло вието и за ав то ри те та на про фе-
сията. Дискусията очер та ва и ос нов ни те за да чи и це ли, които 
стоят пред ад во ка ту ра та. Отправя се при зив за въз ста но вя ва не на 
всич ки ад во кат ски съ ве ти и за ак ти ви зи ра не на тях на та дейност. 
Това се раз глеж да ка то пър ва стъп ка към съз да ва не то на „един 
нов съ юз на бъл гар ски те ад во ка ти, ед на мощ на ор га ни за ция, 
която ще има да играе за вид на ро ля в об новле нието на на ше то 
оте чест во, в пре съз да ва не то на на ше то пра во съ дие“28. Наред с 
публич но то и настоятел но из ди га не на идеята за про фе сионал но 
обе ди ня ва не на ад во ка ти те в еди нен съ юз в дълг на всич ки се 
вме ня ва да осъз на ят се риоз ност та на по ло же нието и да ра бо тят в 
еди но ду шие и зад руж но за „здра во то съслов но ор га ни зи ра не“ на 
ад во ка ту ра та. Адвокатите се при зо ва ват да послед ват при ме ра на 
съ диите – да съз да дат ед на мощ на ор га ни за ция, която да бъ де в 

26 В. „Право“, № 30 от 5 юни 1920 г., с. 392. 
27 Пак там, № 34 от 3 юли 1920 г., с. 465. 
28 Пак там, № 27 от 17 април 1920 г., с. 355. 
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ин те рес и в пол за не са мо за са мо то съсло вие и за пра во съ дието, 
но и за об щест ве ния жи вот.29 

През пър ва та по ло ви на на 1920 г. идеята за съз да ва не на про-
фе сиона лен съ юз на ад во ка ти те по лу ча ва все по-ши ро ко раз-
простра не ние и одобре ние в ад во кат ска та об щ ност. Адвокатурата 
посте пен но за поч ва да пре одо ля ва своето „без раз ли чие и не обяс-
ни ма ин ди фе рент ност“ към про фе сионал ни те си за да чи.30 
„Безраз  личието“ и „ин ди фе рент ност та“ в най-го ля ма сте пен се 
дъл жат на сил ния ин ди ви ду али зъм на ад во ка ти те и на са мия ха-
рак тер на ра бо та та им – тях на та про фе сия е съ що та ка „инер т на и 
неспо соб на към ор га ни зи ран жи вот“, как то и съ дийска та.31 Нещо 
по ве че, мно го ад во ка ти са пря ко ан га жи ра ни с по ли ти ческа, пар-
тий на и пар ла мен тар на дейност или участ ват в под го тов ка та и 
уч ре дя ва не то на раз лич ни про фе сионал ни и кул тур ни ор га ни за-
ции. Парадоксално е оба че, че въпре ки въз мож ности те си и 
натру па ния опит те пра вят твър де мал ко „за из ди га не и закреп ва-
не на ад во кат ския ин сти тут“32. 

Желанието за ор га ни зи ра не, за пре одо ля ва не на раз де ле-
нието и „раз не би те ност та“, които по приз на нието на д-р Б. Вазов 
са „из вор са мо на сла бост“33, се проявя ва в опи ти те за съз да ва не 
на ад во кат ски дру жест ва по места. Започват въз ста но вя ва не то и 
съ буж да не то към нов жи вот на ад во кат ски те съ ве ти, из гра де ни 
пре ди война та, как то и уч ре дя ва не то на но ви ад во кат ски съ ве ти. 
Те ста ват ини циато ри не са мо на публич но то и кри тич ното об-
съж да не на състоянието на ад во ка ту ра та, но и на тър се не то на пъ-
ти ща и сред ст ва за из ли за не от мо рал на та и ор га ни за цион ната 
кри за. В на ча ло то на юли 1919 г. въ зоб но вя ва ра бо та ад во кат-
ският съ вет в Русе.34 Редица кос ве ни све де ния пот вър ж да ват фак-

29 Пак там, № 34 от 3 юли 1920 г., с. 464. 
30 Съюз на Българските адвокати. Алманах за 1925 г. С.: печ. „Радикал“, 

1925, с. 112. 
31 Близнаков, Г. Всички в съюза. – В. „Съдийски вест ник“, № 6 от 20 

ноем ври 1924 г., с. 2. 
32 Съюз на Българските адвокати. Алманах за 1925 г. ..., с. 112. 
33 В. „Право“, № 11 от 11 де кем ври 1920 г., с. 166. 
34 Палежев, Й. Русенските адвокати: жи вот на ед но поколение. Русе: 

Деница, 2008, с. 41. 
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та, че през съ ща та го ди на и в Стара Загора ве че има та къв дейст-
ващ ор ган.35 

В София опи ти те за из бор на нов съ вет пре тър пя ват про-
вал. На събра нието, сви ка но на 18 юни 1919 г. от Окръжния съд, 
от 684 ад во ка ти при съст ват са мо 50–60. На 26 юни те са два пъ ти 
по ве че – 126-има, но три пъ ти по-мал ко от не об хо ди мия кво рум. 
Равнодушието на „ели та“ на ад во ка ту ра та е по ка за тел но, но ня ма 
ра зум но обяс не ние, а още по-мал ко оправ да ние. 

На 11 яну ари 1920 г. Ловешкият ад во кат ски съ вет и ад во ка-
ти те, при пи са ни към Окръжния съд, об съж дат ста ри те и бол ни 
пробле ми на про фе сионал на та ети ка и мо рал. Събранието осъж да 
остро и забра ня ва на ад во ка та, от ед на стра на, „да се дър жи 
непристой но в съ деб ни те за се да ния, би ло към съ да, би ло към ко-
ле ги те си“, а от дру га – да изпол з ва не чест ни сред ст ва и ме то ди 
за на би ра не на клиен ти ка то: при бяг ва не до ми си ти, пред ла га не 
на услу ги те си чрез пис ма до стра ни те, от кло ня ва не на клиен ти те 
на ко ле ги те си „чрез злосла вя не по те хен ад рес“, как то и „да си 
слу жи с не вер ни фак ти, с цел да заблуж да ва съ да“. Адвокатският 
съ вет се за дъл жа ва да поста ви афи ши на вра ти те на всич ки съ ди-
ли ща, с които да се ин фор ми ра на се ле нието: 1) да из би ра своите 
по ве ре ни ци по не 24 ча са пре ди за се да нието и 2) да знае, че съ ве-
ти те, които ад во ка ти те да ват, се запла щат непре мен но и пред ва-
ри тел но. В то ва пър во след война та публи ку ва но ре ше ние на ад-
во кат ския съ вет спаз ва не то на ад во кат ска та ети ка се поста вя ка то 
усло вие „за из ди га не на ад во кат ско то съсло вие на по до ба ва ща 
ви со та“36. 

Докато ад во кат ска та об щ ност се мъ чи да осъз нае по ло же-
нието, в което се на ми ра, и да поеме съд ба та си в свои ръ це, коа-
ли цион но то и са мостоятел но то пра ви тел ст во на БЗНС приемат 
ре ди ца за ко но да тел ни стъп ки с цел да я уни жат и сма жат, да я 
ком про ме ти рат и про ти во поста вят не са мо на сел ско то на се ле-
ние, но и на граж дан ско то об щест во. Тези дейст вия са част от по-
ли ти ка та на по тъп к ва не на ав то ри те та и на не за ви си мост та на съ-
деб на та власт, която не са мо се обез ли ча ва, но и в мно го слу чаи 

35 Туртуриков, Г. История на Старозагорската ад во ка ту ра 1879–2009. 
130 г. ад во ка ту ра в Стара Загора и региона. Стара Загора: Джеми Стратус, 
2009, с. 42; в. „Социалистическа бор ба“, № 5–6 от 31 юли 1919 г., с. 4. 

36 В. „Право“, № 22 от 6 март 1920 г. 
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се оказ ва без сил на да изпъл ня ва кон сти ту цион ни те си за дъл же-
ния.37 

Със Закона за облек че ние на жи лищ на та нуж да от 5 яну ари 
1920 г. в София, Пловдив, Варна, Русе и в дру ги на се ле ни места 
по за по вед на ми нистъ ра на вътреш ни те ра бо ти и на род но то здра-
ве се уч ре дя ват жи лищ ни ор га ни: „а) мест ни жи лищ ни ко ми сии, 
с за да ча да взе мат всич ки мер ки, за да облек чат жи лищ на та нуж-
да и б) жи лищ ни съ ди ли ща, с за да ча да раз ре ша ват спо ро ве те при 
при ла га не то на за ко на“. Въпреки непро фе сионал ния състав на 
жи лищ ни те ко ми сии чл. 34 от за ко на поста но вя ва, че „по всич ки 
де ла и дейст вия на жи лищ на та ко ми сия и жи лищ ния съд по ве ре-
ни ци не се до пускат“38. Това е пър вият удар вър ху ад во ка ту ра та и 
на ча ло то на огра ни ча ва нето и пре махва нето на ад во кат ска та за-
щи та. 

Политиката на управля ва щи те и све де нията за под го тов ка та 
на за ко нопроект за забра на на ад во кат ска та за щи та пред ми ро ви-
те съ ди ли ща пре диз вик ват ре ак цията на ад во кат ски те съ ве ти. На 
15 април 1920 г. ло веш ки те ад во ка ти гла су ват про тест на ре зо лю-
ция про тив „пред стоящия удар на пра во съд но то де ло“. Те се 
обръ щат към своите ко ле ги, към съ диите и към всич ки мисле щи 
и ин те ли гент ни си ли в стра на та с мол ба да под кре пят спра вед ли-
вия им про тест.39 

Адвокатите, при пи са ни при Пловдивския окръ жен съд, на 
из вън ред но събра ние (16 май) про тести рат „най-енер гич но“ сре-
щу всич ки дейст вия на управля ва щи те, с които „се на ру ша ва 
прин ци па на раз де ле ние на власти те, на кър ня ва се достойн ст во то 
и са мостоятел ност та на съ деб на та власт и се раз ко ле ба ва прав но-
то съз на ние на бъл гар ския граж да нин“40. Пловдивските ад во ка ти 
апе ли рат за един ст во на ко ле гията, за еди но дейст вие с ма гистра-
ту ра та и ин те ли ген цията. 

На 22 юни 1920 г. пра ви тел ст во то на Ал. Стамболийски вна-
ся в Народното събра ние за ко нопроект за под виж ни те ми ро ви съ-

37 Вж. Йочев, Е. Несменяемостта на съ диите и про ку ро ри те (1879–1944). 
С.: Съюз на съ диите в България, печ. „Алианс Принт“, 2019, 310–320. 

38 Стенографски днев ни ци на ХVIII ОНС, I РС. С.: ДП, 1920, с. 915 и сл.; 
обн., ДВ, № 233 от 20 яну ари 1920 г. 

39 В. „Право“, № 33 от 26 юни 1920 г., с. 446. 
40 Пак там, № 32 от 19 юни 1920 г., с. 431. 
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дии. Разпоредбата на чл. 5 гла си: „По де ла та пред ми ро ви те съ-
дии ад во кат ска за щи та не се до пу ща. Страните дейст ву ват лич-
но“. Мировият съ дия по лу ча ва пра во то да „упът ва стра ни те вър-
ху нуж да та от из вър ш ва не на не об хо ди ми те про це су ал ни дейст-
вия“ (чл. 6). В мо ти ви те ми нистъ рът на пра во съ дието Ал. Радолов 
обос но ва ва на ло жи тел на та не об хо ди мост ад во кат ска та за щи та да 
се пре мах не с цел „ми ро вият съ дия да ста не истин ски съ дия, да 
бъ де на деж да та на онеправ да ния и но си тел на на ка за ние за ви-
нов ни ка...“41. Съдържанието на мо ти ви те се ос но ва ва на виж да-
нията и раз би ра нията по въпро са на М. Турлаков.42

Разискванията в пар ла мен та раз кри ват истин ски те це ли на 
пра ви тел ст во то. Депутатите от опо зи цията пре дупреж да ват упра-
вля ва щи те, че чрез пре махва не то на ад во кат ска та за щи та се из ла-
гат „на опас ност най-скъ пи те ин те ре си имен но на са мо то зем ле-
дел ско на се ле ние, което тър си пра во съ дие“ от тях. Проф. д-р Й. 
Фаденхехт пред ла га „про це сът да се под гот ви с иско ва та мол ба и 
с един пис мен от го вор... да има иско ви мол би на пи са ни яс но, 
пъл но и с яс ни иска ния и с яс но из ло же ни об стоятел ст ва“43. 

Всъщност идеята за пре махва не на ад во кат ска та за щи та пред 
ми ро ви те съ дии не е но ва. Такава забра на се съ дър жа в Закона за 
устройст во то на съ ди ли ща та от 1883 го ди на.44 Подобни гла со ве 
се из ди гат още през 80-те го ди ни на ХIХ век, при то ва със съ щи те 
мо ти ви.45

Предложеният за ко нопроект за ся га не са мо ма те риал ни те 
ин те ре си на ад во ка ти те, но и тях на та про фе сионал на чест и от го-

41 Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, I ИС, с. 1166, 1167; обн., ДВ, 
№ 101 от 6 ав густ 1920 г.; Йочев, Е. Законодателството в Цар ст во България. 
Конституция, закони, мотиви, доклади, укази, наредби, на ред би-закони. С.: 
Фондация „Отворено об щест во“, б. г., 422–423. 

42 Турлаков, М. Належащи ре фор ми в пра во съд но то дело. С.: БЗНС. 
Земледелско знаме, 1919, 79–80. 

43 Обн., ДВ, № 101 от 6 ав густ 1920 г.; Стенографски днев ни ци на XIX 
ОНС, I ИС, с. 1211 и сл.; Петков, С. История на Съюза на бъл гар ски те 
адво кати. – В: 20 го ди ни Съюз на бъл гар ски те адвокати. С.: СБА, печ. 
„Б. Кожу харов“, 1940, с. 72. 

44 Обн., ДВ, № 16 от 12 февру ари 1883 г. 
45 Гочев, Я. История на Пловдивската адвокатура. В. Търново: Фабер, 

2017, с. 115. 
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вор ност към пра во съд но то де ло. Това пре диз вик ва ма со во то им 
не до вол ст во в ця ла та стра на. 

На 24 юни 1920 г. ко ле гията в Татар-Пазарджик из ра зя ва не-
съгла сие с вме ша тел ст во то на ад ми нистра тив ни те власти в ра бо-
та та на съ деб ни те ор га ни, с „ретроград ни те и опас ни те за пра во-
съд но то де ло до мог ва ния за отстра не ние на ад во ка ти те от не об-
хо ди мо то им за добро пра во раз да ва не сътруд ни чест во на съ деб-
на та власт“46. 

Събранието за из бор на Софийски ад во кат ски съ вет (26 юни 
с.г.), което се про ва ля по ра ди лип са та на кво рум (при съст ват са-
мо 126 ду ши от 684), се кон стру ира ка то но во, не за ви си мо събра-
ние. То из би ра пет ч ле нен привре ме нен ко ми тет в състав: Петър 
Абрашев, д-р Борис Вазов, Симеон Петков, Никола Кисьов ски и 
Георгиев. Комитетът приема про тест сре щу пре махва не то на ад-
во кат ска та за щи та, кой то е ад ре си ран до управля ва щи те и до „об-
щест ве но то мне ние“47. Софийските ад во ка ти се обя вя ват „сре щу 
ли ша ва не то от за щи та на бъл гар ски те граж да ни и се ля ни“, с 
което „па губ но се увреж дат“ тех ни те ин те ре си, как то и ин те ре си-
те на упраж ня ва щи те ад во кат ска та про фе сия. На 2 юли чле но ве те 
на ко ми те та се сре щат после до ва тел но с пред се да те ля на 
Народното събра ние и с ми нистъ ра на пра во съ дието. Разговорите 
раз кри ват ре ши мост та на пра ви тел ст во то да след ва не от клон но 
своята по ли ти ка. Докато Ал. Ботев все пак обе ща ва да напра ви 
всич ко за ви се що от не го иска нията на со фийски те ад во ка ти „да 
бъ дат взе ти в съ обра же ние“, ми нистър Ал. Радолов пра ви не успе-
шен и без н рав ст вен опит да оправ дае по ве де нието си с по ли ти ка-
та на пар тията. Изправен пред ди ле ма та „или да изпъл ни то ва ре-
ше ние или да се от тегли от поста“, той из би ра пър во то. Членовете 
на ко ми сията из ли зат от две те сре щи убе де ни, че ад во ка ту ра та 
мо же да за щи ти своите ле ги тим ни ин те ре си са мо ако се ор га ни-
зи ра.48 

Адвокатският съ вет в Севлиево съ що гла су ва про тест (29 
юни), под пи сан от 31 ад во ка ти и от пред се да те ля на съ ве та А. 
Конов. В про теста от кри то се за явя ва, че под бу ди те и мо ти ви те за 

46 В. „Право“, № 36 от 17 юли 1920 г. 
47 Пак там, № 34 от 3 юли 1920 г., с. 462; № 35 от 10 юли 1920 г., 480–481. 
48 Вазов, Б. Около про теста на Софийските адвокати. – В. „Право“, № 35 

от 10 юли 1920 г., 480–482. 
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приема не то на за ко на „не са от юри ди ческо естест во“ и че за ко-
нът ще на не се „те жък удар вър ху пра во съ дието“. Севлиевските 
ад во ка ти из ра зя ват не до вол ст во то си от „па губ ни те по се га тел ст-
ва вър ху пра во раз да ва не то“ и мо лят на род ни те пред ста ви те ли да 
не приемат за ко нопроек та.49 

Ломската ко ле гия опре де ля за ко нопроек та ка то „тър жест ву-
юще не ве жест во“ и „про фа на ция на за ко но да тел ст ву ва не то“. В 
декла ра ция от 3 юли бъл гар ски те юристи се при кан ват да се бо-
рят „за за паз ва не на род ни те прав ди ни, своята про фе сионал на 
чест и своите про фе сионал ни ин те ре си“, а де пу та ти те – да от-
хвър лят за ко нопроек та.50

На 6 юли кюстен дил ски те ад во ка ти с обръ щат към всич ки 
мисле щи хо ра с апел „да ре аги рат ак тив но сре щу то зи род „за ко-
но да тел ст ву ва не“. Те при зо ва ват ад во кат ско то съсло вие „към 
спло те ност и ор га ни зи ра на бор ба сре щу зе ме дел ско то пра ви тел-
ст во“, а ад во ка ти те – „да от каз ват ад во кат ска за щи та на по-вид-
ни те зем е дел чески во ди те ли“51. 

Общо е мне нието, че за ко нопроек тът е яв но отри ца ние на 
как ва то и да е „за ко но да тел на ра зум ност, пред вид ли вост и без-
пристрастие“52, за що то пре небрег ва ин те ре си те на на се ле нието, 
за ся га пря ко ав то ри те та на ми ро вия съд, на пра во раз да ва не то и 
на ад во ка ту ра та. Въпреки съпро ти ва та на ад во кат ско то съсло вие 
и на прав на та об щ ност на 6 ав густ 1920 г. Законът за под виж ни те 
ми ро ви съ дии вли за в си ла.53

На 13 сеп тем ври 1920 г. след три не успеш ни опи та най-после 
е из бран нов Софийски ад во кат ски съ вет с пред се да тел д-р Борис 
Вазов.54 В изпъл не ние на ре ше нията на събра нието на со фийски-
те ад во ка ти от 3 ок том ври с.г.55 съ ве тът про веж да анке та сред ми-
ро ви те съ дии от нос но после ди ци те от дейст вието на Закона за 
под виж ни те ми ро ви съ дии и из ме не нията на Закона за ад во ка ти-

49 Пак там, № 38 от 31 юли 1920 г., 528–529; № 1 от 2 ок том ври 1920 г., 
с. 9. 

50 Пак там, № 34 от 3 юли 1920 г., 461–462. 
51 Пак там, № 36 от 17 юли 1920 г. 
52 Пак там, № 38 от 31 юли 1920 г., с. 523. 
53 Обн., ДВ, № 101 от 6 ав густ 1920 г. 
54 Пак там, № 1 от 2 ок том ври 1920 г., с. 10. 
55 Пак там, № 2 от 9 ок том ври 1920 г., с. 28; № 3 от 16 ок том ври 1920, 

с. 42. 
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те, с които се огра ни ча ва ад во кат ска та за щи та. В анке та та се из-
ра зя ва на деж да, че пра ви тел ст во то и Народното събра ние „ще 
обър нат нуж но то вни ма ние на спра вед ли ви те иска ния“ на ад во-
ка ту ра та, които „на пъл но съв па дат с ин те ре си те на ед но добро и 
спра вед ли во пра во съ дие“56. Данните от анке та та нед вус мисле но 
и ед ноз нач но раз кри ват не га тив ни те после ди ци от за ко но да тел-
на та ре фор ма за съ диите, за пра во съ дието и за са ми те съ де щи.57 

Приетите декла ра ции от ад во кат ски те съ ве ти по каз ват, че у 
го ля ма част от ад во ка ти те се фор ми ра но во от но ше ние към соб ст-
ве но то им про фе сионал но по ло же ние и бъ де ще, към пра во съ дие-
то в стра на та и към по ли ти ка та на управля ва щи те. Те за поч ват да 
се чув ст ват „ка то со ли дар ни чле но ве на ед на и съ ща про фе сия“58. 

Поради своята не ор га ни зи ра ност ад во кат ско то съсло вие не 
успя ва своевре мен но и с нуж на та си ла да се про ти во поста ви на 
по ли ти ка та на пра ви тел ст во то, да прос вет ли об щест ве но то мне-
ние и да го привле че на своя стра на в име то на го ле ми те ин те ре си 
на пра во съ дието. Това е ос нов ният урок за ад во ка ту ра та от пър-
вия ѝ сблъ сък с управля ва щи те. Той яс но по каз ва, че без сил на и 
ма со ва про фе сионал на ор га ни за ция ад во ка ту ра та не мо же да раз-
чи та на успех в та зи бор ба и да по лу чи не об хо ди ма та ши ро ка об-
щест ве на под кре па. 

Наред с по ли ти ка та на правителството по ве де нието и при ме-
рът на ма гистра ти те са дру гият ва жен под тик за ор га ни зи ра не то 
на ад во ка ту ра та и за про мя на в нейния жи вот. Едно от две те усло-
вия, които ми нистър Ал. Радолов поста вя за офи циал но то при-
зна ва не на Съюза на бъл гар ски те съ дии, е ад во ка ти те, чле ну ва щи 

56 В. „Право“, № 4 от 23 ок том ври 1920 г., 58–59; Отчет на Софийския ад-
во кат ски съ вет за 1920–1921 година. Покана за об що събра ние на 27 ноем-
ври 1921 год. за от чет и на 4 де кем ври 1921 год. за из бор на ад во кат ски 
съвет. С.: САС, печ. „Радикал“, 1921, с. 16; Законът за под виж ни те ми ро ви 
съдии. Анкета на Софийския ад во кат ски съвет. С.: САС, печ. „Балкан“, 
1921, с. 28; Адвокатски преглед, № 2 от 15 февру ари 1921 г., 4–5; № 3 от 1 
март 1921 г., 2–4, 8. 

57 Законът за под виж ни те ми ро ви съдии. Анкета на Софийския ад во кат-
ски съвет. С.: печ. „Балкан“, 1921, с. 5, 10–38. 

58 Вазов, Б. Задачи и надежди. – Адвокатски преглед, № 1 от 1 февру ари 
1921 г., с. 1. 
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в не го, да бъ дат със ста тут на из вън ред ни чле но ве.59 Както не без 
иро ния от бе ляз ва Пол Стефанов, „бла го да ре ние на та зи не вол на 
услу га на зе ме дел ския ми нистър... бъл гар ски те ад во ка ти съз на ха 
къ де е соб ст ве но тях но то място“60. 

Икономическите и со циал ните после ди ци от война та и по се-
га тел ст во то на ка би не та вър ху ад во кат ска та за щи та и не за ви си-
мост та на съ деб на та власт на на сят си лен удар вър ху ад во ка ту ра та 
и пра во раз да ва не то, но ед новре мен но с то ва спо соб ст ват за въз-
ник ва не то и осъ щест вя ва не то на идеята за ор га ни зи ра не и обе ди-
ня ва не на ад во ка ти те в свой про фе сиона лен съ юз с цел за щи та не 
са мо на ад во кат ска та про фе сия, но и на пра во съд но то де ло в стра-
на та. 

Макар инер т ност та, без раз ли чието, сил ният ин ди ви ду али-
зъм и неспо соб ността за са мо ор га ни зи ра не все още да не са пре-
одо ле ни, ин стинк тът за са мо за щи та, по ру га на та чест, по тъп ка-
ният ав то ри тет и гру ба та по ли ти ка на управля ва щи те поз во ля ват 
на ад во ка ту ра та да про умее исти на та, че са мо чрез един ни об щи 
дейст вия в рам ки те на ед на ма со ва про фе сионал на ор га ни за ция 
тя мо же да да де от пор на пра ви тел ст во то и да пре дот вра ти кра ха 
на про фе сията и на съ деб но то де ло в стра на та. В то ва от но ше ние 
важ на и опре де ля ща ро ля изигра ват ад во ка ти те юристи и ут вър-
де ни те и приз на ти во де щи лич ности сред тях как то в София, та ка 
и в про вин цията. Това е она зи част от съсло вието, която раз би ра 
своето „наз на че ние да бъ де по мощ ник на пра во съ дието“ и която 
е най-за сег на та от уда ри те на управля ва щи те.61 Така през есен та 
на 1920 г. ве че са на ли це обек тив ни те усло вия и су бек тив ни те 
фак то ри, не об хо ди ми за обе ди ня ва не то на ад во ка ту ра та в своя 
про фе сионал на ор га ни за ция. 

59 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 18–19 от 20 май 
1921 г., с. 4, 7. 

60 Адвокатски преглед, № 18 от 16 май 1926 г., с. 265. 
61 Вазов, Б. Една година. – Пак там, № 7 от 1 де кем ври 1921 г., с. 1. 


