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ÐÅÖÅÍÇÈÈ
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ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ È ÍÀ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÀÒÀ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÀÄÂÎÊÀÒÈ 
(1920–1944)* 

Ëþáîìèð Îãíÿíîâ**

След из да де на та в края на 2019 г. мо ногра фия „Несменяемост 
на съ диите и про ку ро ри те (1879–1944)“ доц. д. и. н. Евгени Йочев 
пред ста вя на прав на та и исто ри ческа та об щ ност но во из след ва-
не – „История на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти (1920–1944)“. 
Това е пър вият научен труд в съвре мен на та исто ри ко-прав на ли-
те ра ту ра, пос ве тен на исто рията и дейност та на про фе сионал на та 
ор га ни за ция на бъл гар ски те ад во ка ти в пе риода от нейно то ос но-
ва ва не до по ли ти ческа та про мя на на 9 сеп тем ври 1944 го ди на. 
Научен ре дак тор на мо ногра фията е ад во кат Даниела Доковска.

Книгата е на пи са на на ос но ва та на бо га та из во ро ва ба за – ар-
хив ни ма те риали от 15 фон да на Централния дър жа вен ар хив, 
публи ку ва ни до ку мен ти и до ку мен тал ни сбор ни ци, сте нограф ски 
днев ни ци на Народното събра ние, пе риоди чен пе чат, ста тисти-
чески из точ ни ци, днев ни ци и спо ме ни. Впечатляваща е и изпол з-
ва на та ли те ра ту ра, която включ ва всич ки ос нов ни загла вия по те-
ма та.

Структурата на ра бо та та е съ обра зе на с проблем но-хро но ло-
ги ческия ме тод на из ло же ние. Съдържанието об хва ща пет гла-
ви – ед на за ос но ва ва не то на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти и 

* Център за обу че ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“, 2020, 450 с. Изданието е 
под гот ве но за пе чат и от пе ча та но от из да тел ст во „Сиби“.

** Професор, док тор на исто ри чески те науки.
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че ти ри за дейност та на съ юза по вре ме на управле нията на БЗНС 
(1920–1923), Демократическия сго вор (1923–1931), Народния 
блок (1931–1934) и безпар тийни те пра ви тел ст ва (1934–1944).

Началното из ло же ние на кни га та е пос ве те но на състоянието 
на бъл гар ска та ад во ка ту ра в края на Първата све тов на вой на. 
Авторът под чер та ва, че по раз лич ни при чи ни към ад во кат ско то 
съсло вие е фор ми ра но не га тив но от но ше ние в об щест во то, което 
се под х ран ва и от пра во съд на та по ли ти ка на коали цион но то пра-
ви тел ст во на Александър Стамболийски, съста ве но от пред ста ви-
те ли на БЗНС, Народната пар тия и Прогресивнолибералната пар-
тия (6.10.1919–21.04.1920 г.). Това пра ви тел ст во си поста вя за 
цел да съз да де „ев ти но и лес но достъп но пра во съ дие“ чрез вкар-
ва не на „на ро ден еле мент“ в не го и на ма ля ва не на участието на 
ад во ка ти те.

Самостоятелното пра ви тел ст во на БЗНС (21.05.1920–
9.06.1923 г.) про веж да още по-яр ко из ра зе на по ли ти ка на огра ни-
ча ва не на не за ви си мост та на съ деб на та власт и на ад во кат ска та 
за щи та. Според Е. Йочев имен но по се га тел ст во то на зе ме дел ския 
ка би нет вър ху ад во кат ска та за щи та и не за ви си ма та по кон сти ту-
ция съ деб на власт, как то и ня кои обек тив ни ико но ми чески и со-
циал ни после ди ци от война та 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, кой то да поеме не са мо за щи-
та та на тех ни те ин те ре си, но и на пра во съ дието в стра на та.

Авторът со чи, че при зи вът за съз да ва не на про фе сионал на 
ор га ни за ция на ад во ка ти те ид ва от Плевенската ад во кат ска ко ле-
гия на 25 сеп тем ври 1920 г., но ини циати ва та е по де та и ре али зи-
ра на от со фийски те ад во ка ти.

Учредителното събра ние на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти 
(СБА) е про ве де но на 27 и 28 ноем ври 1920 г. в ед на от за ли те на 
Софийския окръ жен съд. В не го участ ват 78 де ле га ти – 20 от 
София, по 10 от Пловдив и Русе и 38 от дру ги гра до ве на стра на-
та. На събра нието са приети устав и плат фор ма на ор га ни за цията 
и е из бран упра ви те лен съ вет с пред се да тел проф. Владимир 
Моллов. Учредителното събра ние приема и ре зо лю ция, в която 
се про тести ра про тив на ру ше нията на не за ви си мост та на съ деб-
на та власт и огра ни че нията на ад во кат ска та за щи та.
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В края на пър ва гла ва Е. Йочев пра ви ня кол ко важ ни обоб-
ща ва щи из во да:

1) уч ре дя ва не то на СБА е естест вен и не из бе жен ре зул тат на 
бур ния про цес на осъз на ва не на не об хо ди мост та от за щи та на ин-
те ре си те и достойн ст во то на ад во кат ска та про фе сия и на пра во-
съ дието ка то ос но ва на дър жав ност та;

2) СБА въз ник ва и се раз ви ва ка то по ли ти чески не утрал на 
про фе сионал на ор га ни за ция не за ви си мо от фак та, че до сре да та 
на 30-те го ди ни в не го не чле ну ват ле ви те ад во ка ти – ко му нисти, 
со циал де мокра ти и зе ме дел ци;

3) въпре ки идейни те раз ногла сия и раз лич ната пар тий на 
при над леж ност на чле но ве те му СБА успя ва до края на съ щест ву-
ва не то си да съх ра ни своята ця лост и ор га ни за цион ното си един-
ст во и да во ди с успех бор ба та за пра во и за кон ност, за за щи та на 
ин те ре си те на ад во ка ту ра та;

4) с ос но ва ва не то си СБА да ва си лен тла сък на сътруд ни-
чест во то и еди но дейст вието със Съюза/Сдружението на бъл гар-
ски те съ дии и на тях на та съв мест на бор ба за за щи та на не за ви си-
мост та на съ деб на та власт.

Във вто ра гла ва ав то рът от но во се връ ща към пра во съд на та 
по ли ти ка на са мостоятел но то пра ви тел ст во на БЗНС. В та зи част 
на тру да той под ла га на за дъл бо чен научен ана лиз „ан тиад во кат-
ско то“ за ко но да тел ст во на зе ме дел ско то пра ви тел ст во, което на-
ми ра из раз във всич ки за ко ни, свър за ни с про ме ни те в съ деб на та 
систе ма. С тях се обо со бя ва ка те го рия „дър жав ни ад во ка ти“ (със 
ста тут на дър жав ни чиновници), пре махва се или се огра ни ча ва 
ад во кат ска та за щи та пред раз лич ни съ ди ли ща, въ веж да се забра-
на на об щин ски те и окръж ни те съ вет ни ци и на на род ни те пред-
ста ви те ли да упраж ня ват ад во кат ска та про фе сия по вре ме на ман-
да та си, вна сят се ре ди ца огра ни че ния за да ва не на ад во кат ски те 
зва ния, упраж ня ва се постоян на цен зу ра над пе чат ния ор ган на 
СБА „Адвокатски преглед“ и др. Затова Второто общо го диш но 
събра ние на съ юза (6–7 юли 1922 г.) про тести ра остро сре щу те зи 
огра ни че ния за ад во ка ти те и гру бо то по тъп к ва не на сво бо да та на 
сло во то и ре ша ва да не се пре доста вя ад во кат ска за щи та на ак-
тив ни пред ста ви те ли и на сътруд ни ци на зе ме дел ска та власт.
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Особен ин те рес пре диз вик ва и тек стът, кой то се от на ся до 
сътруд ни чест во то и еди но дейст вието на СБА със Съюза на бъл-
гар ски те съ дии по вре ме на управле нието на БЗНС. И две те ор га-
ни за ции обе ди ня ват уси лията си в бор ба та сре щу по се га тел ст ва та 
вър ху съ деб на та систе ма и сре щу под рон ва не то на ав то ри те та на 
ад во ка ти те, съ диите и про ку ро ри те. В то ва от но ше ние СБА 
после до ва тел но отстоява за паз ва не то на прин ци па за нес ме-
няемост на съ диите и за разпростра ня ва не то на то зи прин цип и 
вър ху про ку ро ри те. Много остра е ре ак цията на ад во кат ския съ-
юз, ко га то зе ме дел ско то пра ви тел ст во пред приема увол не ния и 
пре мест ва ния на съ дии от раз лич ни те ни ва на съ деб ни те ор га ни. 
От своя стра на Съюзът на българските съ дии (СБС) се обя вя ва за 
въз ста но вя ва не на ад во кат ска та за щи та пред всич ки съ ди ли ща.

На ор га ни за цион но то състояние на СБА през пър ви те го ди-
ни от не го во то съ щест ву ва не е от де ле но по до ба ва що място в кни-
га та. Като важ ни съ би тия в жи во та на съ юза ав то рът очер та ва ра-
бо та та на Първото (1 юли 1921 г.) и Второто об що го диш но 
събра ние на ор га ни за цията (6–7 юли 1922 г.), как то и превръ ща-
не то на „Адвокатски преглед“ в свое обра зен ор га ни за ционен и 
аги та ционен цен тър на съ юза. Председател на УС на СБА от 1921 
до 1928 г., т.е. 6 ман да та, е Георги Згурев.

Балансирана оценка в тре та та гла ва на кни га та е да де на на 
пра во съд на та по ли ти ка на пра ви тел ст ва та на Демократическия 
сго вор. По вре ме на управле нието на та зи по ли ти ческа фор ма ция 
е приет Законът за за щи та на дър жа ва та (1924). След атен та та в 
ка тед ра ла та „Света Неделя“ (1925) в страната започва жесток 
терор. УС на СБА оба че из ра зя ва го тов ност за взаим но сътруд ни-
чест во с Министерството на пра во съ дието. Плод на то ва сътруд-
ни чест во е приема не то на Закона за въз ста но вя ва не на ад во кат-
ска та за щи та пред съ ди ли ща та (26 яну ари 1924 г.) и на нов Закон 
за ад во ка ти те (1 юли 1925 г.). Това е без спо рен успех на Съюза на 
бъл гар ски те ад во ка ти, тъй ка то те зи за ко ни поста вят но во на ча ло 
в раз ви тието на ад во ка ту ра та ка то „це нен и достоен сътруд ник на 
пра во съ дието и съ деб но то де ло“.

Броят на съ юз ни те чле но ве през 1929 г. дости га 1336 ду ши 
от об що 2630 ад во ка ти. В съ що то вре ме „Адвокатски преглед“ 
има над 1200 ре дов ни або на ти. Председател на УС на СБА през 
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1928–1931 г. е из вест ният бъл гар ски по ли тик и дър жав ник 
Александър Малинов.

Евгени Йочев при веж да убе ди тел ни при ме ри, които по каз-
ват, че от на ча ло то на 1924 г. сътруд ни чест во то и со ли дар ност та 
меж ду СБА и СБС навли зат в ка чест ве но нов етап, кой то се ха-
рак те ри зи ра с прак ти ческа ре али за ция на раз лич ни фор ми и ини-
циати ви. И два та съ юза об съж дат пробле ми те за състоянието на 
пра во съ дието, це ли те на за ко но да тел ст во то, ма те риал но то по ло-
же ние на ад во ка ти, съ дии и про ку ро ри, об щи те си про фе сионал-
ни ин те ре си. Дискутират се и иде ите за свик ва не на съв мест ни 
кон гре си на два та съ юза и за из граж да не на общ Дом на бъл гар-
ски те прав ни ци. В ре зул тат на та зи съв мест на дейност на 6 и 7 
май 1926 г. в София се про веж да Третият съ бор на прав ни ци те, а 
на 30 април 1927 г. – об що събра ние на СБА и СБС. С обединени 
уси лия на два та съ юза и на Министерството на пра во съ дието през 
1926 г. е приет Закон за построява не сгра ди за съ деб ни те места в 
Царството, с кой то се поста вя на ча ло то на дъл госроч на програ ма 
за из граж да не на съ деб ни па ла ти и за съз да ва не на нор мал ни 
усло вия за ра бо та на пра во раз да ва тел ни те ор га ни.

Много обстойно в кни га та на Е. Йочев е пред ста ве на и меж-
ду на род на та дейност на съ юза. Авторът из след ва под роб но про-
це са на уста но вя ва не на двустран ни връз ки и от но ше ния със 
срод ни ор га ни за ции от Франция, Румъния, Сърбия, Чехословакия, 
Унгария, Полша, Белгия, Люксембург и дру ги стра ни от Европа. 
Той под дър жа те за та, че СБА е ини циатор за обра зу ва не то на 
Международния съ юз на ад во ка ти те (МСА), чиито ос нов ни це ли 
са уста но вя ва не на меж ду на род на ад во кат ска со ли дар ност и из-
граж да не на спра вед лив меж ду на ро ден пра вов ред. На Учреди-
телния кон грес на МСА (Париж, 21 май 1928 г.) бъл гар ски де ле-
гат е Любен Данаилов. На Втория кон грес на та зи меж ду на род на 
ор га ни за ция (Париж, 27–29 яну ари 1930 г.) пред се да те лят на УС 
на СБА Ал. Малинов е из бран еди но душ но за под пред се да тел на 
МСА.

Отношенията на СБА с пра ви тел ст ва та на Народния блок 
Евгени Йочев опре де ля ка то слож ни и про ти во ре чи ви. Съюзът не 
одобря ва кад ро ви те про ме ни в съ деб на та систе ма и ре ди ца за ко-
но да тел ни ак то ве, приети от 23-тото ОНС. През те зи го ди ни се 
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об мислят и ре ша ват въпро си те за из граж да не на по чив на стан ция 
на съ юза в ку рор та Свети Константин край Варна и за уч ре дя ва не 
на фонд „Взаимопомощ“, кой то за поч ва да функ циони ра от 1 сеп-
тем ври 1931 г. Съвместно със Съюза на бъл гар ски те съ дии се съз-
да ва об ща библиоте ка в Дома на бъл гар ски те прав ни ци и се ор га-
ни зи рат бе се ди по прав ни и пра во съд ни те ми.

След превра та на 19 май 1934 г. дейност та на СБА се раз ви ва 
в но ви на со ки, които ав то рът опре де ля та ка: за щи та на про фе-
сионал ни те и ма те риал ни те ин те ре си на ад во ка ту ра та и въз ста но-
вя ва не на пра во вия ред в стра на та. СБА се обя вя ва про тив съ деб-
на та ре фор ма на пра ви тел ст во то на Кимон Георгиев (19.05.1934–
22.01.1935 г.), което приема но ви на ред би-за ко ни за устройст во то 
на съ ди ли ща та, за ад ми нистра тив но то пра во съ дие и за об щин-
ски те съ ди ли ща. Освен то ва пра ви ра ди кал ни из ме не ния и до пъл-
не ния в за ко ни те за граж дан ско то и углав но то съ допроиз вод ст во 
и в Закона за ад во ка ти те. С тях се фор ми ра но ва систе ма от съ-
деб ни уч реж де ния съ образ но но во то ад ми нистра тив но-те ри то-
риал но де ле ние на стра на та на области, око лии и об щи ни, пре-
махва се вто ра та ин стан ция по на ка за тел ни те де ла, въз ла гат се 
съ деб ни функ ции на сел ски те об щи ни, до пуска се въз мож ност за 
заема не на съ дийска длъж ност от ад во ка ти и т.н.

Тази систе ма на за ко но да тел ст ва не с на ред би-за ко ни се за-
паз ва и при след ва щи те пра ви тел ст ва на Пенчо Златев (22.01.–
21.04.1935 г.), Андрей Тошев (21.04.–22.11.1935 г.) и Георги 
Кьосеиванов (22.11.1935–14.11.1938 г.).

Със съв мест ни те уси лия на УС на СБА и на ми нистъ ра на 
пра во съ дието Димитър Пешев на 27 яну ари 1936 г. е приета 
Наредба-за кон за до пъл не ние на Закона за ад во ка ти те, с която 
най-сетне се ре ша ва въпро сът за уч ре дя ва не на Спестовна ка са за 
взаимо оси гу ря ва не на ад во ка ти те. В до пъл не нието на за ко на се 
поста но вя ва, че взаимо оси гу ря ва не то е за дъл жи тел но и вноски те 
се запла щат лич но от ад во ка ти те. Съответните су ми се изпла щат 
от спестовната ка са в слу чаи на ин ва лид ност и ста рост на ад во ка-
ти те или на се мейст ва та им – в слу чаи на смърт.

Много уси лия по ла га УС на СБА и за из ме не ния в Закона за 
устройст во то на съ ди ли ща та (от 1941 г.). Едва през 1943 г. се сти-
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га до та ки ва про ме ни в не го, които ут вър ж да ват прин ци па на не-
сме ня емост не са мо на съ диите, но и на про ку ро ри те.

Убедителни са и тек сто ве те в кни га та, в които се раз кри ва 
бор ба та на СБА в за щи та на Конституцията и на пар ла мен та риз-
ма по вре ме на безпар тийни те ре жи ми. Съюзът при ветст ва въз-
ста но вя ва не то на дейност та на Народното събра ние през 1938 г., 
но се про ти во поста вя ка те го рич но на ан тиеврейско то за ко но да-
тел ст во на 25-ото ОНС и в част ност на Закона за за щи та на на-
цията, приет в края на 1940 г. и об на род ван в на ча ло то на 1941 
го ди на.

Напълно прием ли ви са и оценки те на ав то ра от нос но на ру-
ша ва не то на по ли ти ческия не утра ли тет на СБА след при съ еди ня-
ва не то на България към Тристранния пакт. Съюзът смя та, че 
участието на България във война та е оправ да но от глед на точ ка 
на на ционал ния иде ал – обе ди не нието на бъл гар ски те зе ми. 
Затова посре ща въз тор же но връ ща не то на Южна Добруджа през 
1940 г. и при съ еди ня ва не то на Източна Македония, Беломорска 
Тракия и Западните покрайни ни към България през 1941 го ди на. 
А през 1943 г. из ра зя ва своята дъл бо ка скръб по по вод на смър т та 
на цар Борис III, пол з ващ се с име то на „обе ди ни тел“ на бъл гар-
ския на род.

През де се ти ле тието 1934–1944 г. числе ният състав на съ юза 
на ма ля ва не за ви си мо от про веж да ни те аги та цион ни сед ми ци и 
ме се ци. Като ос нов на при чи на за то ва се со чат теж ко то ма те риал-
но по ло же ние на ад во кат ско то съсло вие и сла бо то взаимо дейст-
вие меж ду Упра ви тел ния съ вет и кло но ве те на съ юза в про вин-
цията. От 1940 до 1944 г. по ра ди пра ви тел ст ве ни забра ни не се 
про веж дат и об щи го диш ни събра ния на ор га ни за цията. В изпъл-
не ние на ан тиеврейско то за ко но да тел ст во на 5 април 1943 г. 
проф. д-р Йосиф Фаденхехт е ос во бо ден от длъж ност та пред се да-
тел на УС на СБА, заема на от не го от 1931 г., и на че ло на съ юза 
заста ва Симеон Петков.

За меж ду на род ни те връз ки на СБА през тези 10 го ди ни 
Евгени Йочев от бе ляз ва раз лич ни те сре щи на бъл гар ски и 
югослав ски прав ни ци, кон так ти те с юри ди чески ор га ни за ции и 
ин сти ту ции в Полша и Унгария, ак тив ни те от но ше ния с гер ман-
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ски те прав ни ци и участието му в ра бо та та на Международния съ-
юз на ад во ка ти те.

Изследването на доц. д. и. н. Евгени Йочев е це нен при нос в 
на ша та прав но-исто ри ческа книж ни на. То раз кри ва бо га та та раз-
ностран на дейност пре ди 9.09.1944 г. на ед на от ос нов ни те ор га-
ни за ции на юристи те в България, която заема достой но място в 
об щест ве ния жи вот на стра на та. При то ва за дъл бо че но е про уче-
на не са мо дейност та на цен трал ни те ор га ни на съ юза, но и на не-
го ви те кло но ве в стра на та.

Ценни са и при ло же нията в края на кни га та, които да ват до-
пъл ни тел на ин фор ма ция за съста ви те на УС на СБА от 1920 до 
1943 г., за обра зу ва не то на кло но ве на съ юза в стра на та и за по зи-
цията на ръ ко вод ст во то на съ юза по за ко нопроек та за за щи та на 
на цията от 1940 го ди на.

Няма съм не ние, че но вият мо ногра фи чен труд на Евгени 
Йочев ще бъ де посрещ нат с ин те рес как то от на ша та прав на и 
исто ри ческа об щ ност, та ка и от по-ши ро ки кръ го ве на бъл гар ска-
та об щест ве ност.


