
25Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

 ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÀÒÀ ÎÒ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÄÎ ÏÐÈÅÌÀÍÅÒÎ ÍÀ 

ÏÚÐÂÈß ÇÀÊÎÍ ÇÀ ÀÄÂÎÊÀÒÈÒÅ

Åâãåíè Éî÷åâ*

Адвокатурата е не об хо дим и съ щест вен еле мент на пра во съ-
дието, без кой то пра во раз да ва не то не би могло да функ циони ра 
нор мал но и ефек тив но. Затова исто рията на бъл гар ска та ад во ка-
ту ра е важ на и не де ли ма част от исто рията на бъл гар ско то пра во-
съ дие.

От пър ви те го ди ни след Освобождението ад во ка ту ра та тръг-
ва по път, кой то посте пен но и трай но я до веж да до дъл бо ка про-
фе сионал на, мо рал на и ор га ни за цион на кри за. Причините, които 
я по раж дат, са мно го и се ко ре нят как то в са мо то съсло вие и в за-
ко но да тел ст во то, та ка и в об щест ве ни те и пар тий ните нра ви, в 
ди на мич на та и небла гоприят на по ли ти ческа и со циал на сре да. Те 
са естест ве но след ст вие от на чал ния етап на раз ви тие на бъл гар-
ска та дър жа ва и на пра во съ дието. С. Петков с ос но ва ние из веж да 
на пре ден план ло ша та за ко но да тел на ос но ва, вър ху която е 
поста ве на ад во ка ту ра та, и обяс ня ва с нея тръг ва не то ѝ още от са-
мо то на ча ло в „крив път“1.

Организацията на ад во ка ту ра та в Княжество България се 
уреж да с Временните пра ви ла за устройст во то на съ деб на та част 
в България (ВСП) – трета гла ва „За по ве ре ни ци те“.2

* Доцент, доктор на историческите науки.
1 Петков, С. Устоите на ад во ка ту ра та. – Адвокатски преглед, № 8–9 от 28 де-

кем в ри 1924 г., с. 96. 
2 Временны пра ви ла за устройст во на су деб на та часть въ България. 

Утверждены на 24 ав густъ 1878 ле то отъ Императорский рос сийский ко мис-
сарь, кня зя А. М. Дондукова-Корсакова, 1878, Книгопечатница на Яковъ В. 
Ковачевъ въ Пловдивъ; Сборник за ко ни. Ч. 1. Закони по съ до устройст во то и съ-
допроиз вод ст во то. С.: Държавна печатница, 1888, 5–33; Кутафин, Е. О., М. В. 
Лебедев, Ю. Г. Семигин. Судебная власть России. История. Документы. Т. III. 
Москва, 2003, с. 387 и сл. 
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Според раз по ред ба та на чл. 98 по ве ре ник мо же „да бъ де все-
ки, кой то е достиг нал со вер ше но ле тието и е не по ро чен по съд 
(ст. 31, п. 4 на Углавний от то ман ски кодекс), ос вен ли ца от съ деб-
но то ве дом ст во“. Липсата на как ви то и да е обра зо ва тел ни и мо-
рал ни, ези ко ви и на ционал ни изиск ва ния, на пра ви ла за под бор и 
кон трол на кан ди да ти те да ва въз мож ност ад во кат ска та про фе сия 
да се из би ра и прак ти ку ва сво бод но, вклю чи тел но и от чуж ди по-
да ни ци.

По та зи при чи на след об на род ва не то на Търновската кон-
сти ту ция и на пър вия бъл гар ски Закон за устройст во то на съ ди-
ли ща та (ЗУС), кой то от ме ня раз дел І на ВСП и раз по ред би те, ре-
гу ли ра щи дейност та на ад ми нистра тив ни те и на тър гов ски те съ-
ди ли ща3, за ко но да те лят гла су ва спе циален Устав за граж дан ско-
то съ допроиз вод ст во на ми ро ви те съ дии4 и Закон за из ме не ние на 
чл. 98 от ВСП (За по ве ре ни ци те (адвокатите).5 Това се на ла га от 
са мия за ко нот вор чески про цес и от пробле ми те, които въз ник ват 
в пра во раз да ва не то.

По приз на нието на ми нистър Христо Стоянов глав на та цел 
на ЗУС е ус воява не то на ин сти ту та на ми ро вия съ дия ка то ос но ва 
на съ деб на та систе ма. В сло во то си при пред ста вя не то на за ко-
нопроек та в Народното събра ние ми нистъ рът на пра во съ дието 
яс но и нед вус мисле но за явя ва: „Ако не бе ше нуж да та да въ веж-
да ме в то ва устройст во то зи ин сти тут, то и аз съм на мне ние, че 
не ще ше да се ре ша ва тол ко ва ско ро тоз за ко нопроект; но тре ба 
да по мислим го ле ми те нуж ди на на ро да, а лич ни те са мо лю бия да 
оста вим вся ко гаш на стра на“6.

Що се от на ся до въпро са за офи циал ния език, той ста ва 

3 Обн., ДВ, № 42 от 10 май 1880 г.; вж. Йочев, Е. История на за ко но да тел ст-
во то на Княжество България. Русе: Печатна ба за при РУ „А. Кънчев“, 2006, 11–
166; Йочев, Е. Съдоустройството в България. История, прин ци пи, ин сти ту ти 
1879–1944. Второ до пъл не но и пре ра бо те но из да ние. С.: Сноумод ДФ, 2015, 
19–79. 

4 Обн., ДВ, № 45 от 28 май 1880 г. 
5 Обн., ДВ, № 84 от 12 ноем в ри 1880 г. 
6 Стенографски днев ни ци на ІІ ОНС, І РС. С.: Държавна печатница, 1880, 

с. 409. 
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обект на диску сия при об съж да не то на изиск ва не то съ деб ни те за-
се да те ли „да зна ят да че тат и пи шат“. Спорът е раз ре шен от 
П. Р. Славейков с мо ти ва „Конституцията вся ко га ра зу мя ва офи-
циял ний бъл гар ский язик“. Освен то ва той пред ла га в про то ко ли-
те на събра нието да се за пи ше, че в съ ди ли ща та не мо же да се 
приеме ка то за се да тел ни кой, кой то не раз би ра „офи циял ний 
язик“ и гра мо тен е са мо то зи, кой то „знае бъл гар ский язик“7. За 
конкрет ния исто ри чески мо мент въпро сът за ези ка не е ни то юри-
ди чески, ни то лин г висти чен, а де ли ка тен и ва жен на циона лен и 
по ли ти чески въпрос, кой то се ре ша ва по раз ли чен на чин от две те 
стра ни на Балкана.

В Източна Румелия ка то глав ни ези ци са приз на ти тур ският, 
бъл гар ският и гръц кият. Те се употре бя ват от мест ни те и цен-
трал ните власти и от част ни те ли ца в сно ше нията им с ад ми-
нистра цията. Българският език е ра бо тен език и в Областното 
събра ние, къ де то бъл гар ски те де пу та ти са мно зин ст во. Това да ва 
въз мож ност той да се за па зи ка то ос но вен, а мест но то на се ле ние 
да съх ра ни бъл гар ско то си на ционал но са мо съз на ние.

С Устава за граж дан ско то съ допроиз вод ст во на ми ро ви те 
съ дии и със Закона за из ме не ние на чл. 98 от ВСП се конкре ти зи-
рат и по ви ша ват изиск ва нията към по ве ре ни ци те / ад во ка ти те. 
Въвеж да се усло вието кан ди да тът „да знае офи циал ния език“, да 
бъ де „бъл гар ски по да ник“ и да пред ста ви на съ деб ни те места и 
ли ца „сви де тел ст во от об щи на та си, че е ли це спо соб но да хо да-
тайст ва по чуж ди де ла пред съ да“. С пъл но ос но ва ние П. Добчев 
кон ста ти ра, че с тях се „съз да ва из вест на регла мен та ция по от но-
ше ние на ли ца та, които се явя ват пред съ да ка то по ве ре ни ци, и се 
поста вя на ча ло то на фор ми ра не то на ад во кат ско то съсло вие“ у 
нас. Другият ос но вен ар гу мент, под кре пящ то зи из вод, е въ веж-
да не то за пър ви път в бъл гар ско то за ко но да тел ст во на тер ми на 
„ад во кат“.8

Съобразявайки се с но ви те на ред би, на 14 юни 1880 г. Вър-
ховният съд оста вя без послед ст вия част на та жал ба на ад во кат 

7 Стенографски днев ни ци на ІІ ОНС..., 425–427. 
8 Вж. Добчев, П. Българската ад во ка ту ра 1878–2000. С.: Сиби, 2003, 21–22. 
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Никола Сукнаров, кой то твър ди, че Софийският апе ла ти вен съд е 
на ру шил ВСП, ка то е до пус нал не бъл гар ския по да ник д-р Ди-
митър Греков да се яви ка то по ве ре ник. По-ин те рес но и важ но е 
заклю че нието на вър хов ни те съ дии по по вод на на пуска не то на 
съ деб на та за ла от Никола Сукнаров, а имен но, че то ва е „мо рал но 
престъпле ние“, за що то не поз во ля ва на ад во ка та „да из вър ши до-
край своята по чет на и ад во кат ска длъж ност“. По то зи по вод съ-
дът от бе ляз ва, че „ня кои ад во ка ти ся от на сят към Съдилищата не 
с изиску еми те от за ко на ува же ния и в мол би те и жал би те им ся 
на хож дат не умест ни и наскър би тел ни ду ми, които не уяк ча ват 
до во ди те им, а са мо на ма ля ват досто ле пието, как то на съ до ве те, 
та ка и на ад во ка ти те“9. Тази кон ста та ция бе ле жи на ча ло то на 
един проблем, кой то пе риодич но заема място в от но ше нията 
меж ду съ дии и ад во ка ти. Особено важ но е из веж да не то на чел но 
място на мо рал на та от го вор ност на ад во ка та, от ед на стра на, към 
из бра на та от не го про фе сия, а от дру га – към клиен та и об щест во-
то, които раз чи тат на не го ва та по мощ и за щи та.

До Съединението броят на ад во ка ти те в Княжество България 
е 358. От тях съ деб на прак ти ка имат 188 ли ца, в т.ч. ка то пи са ри – 
16, секре та ри – 39, чле но ве – 76, ми ро ви съ дии – 36, и про ку ро-
ри – 21. Юристи са са мо 15 – 4,2%. Останалите са хо ра с вся как ви 
дру ги про фе сии. При то ва мно го от зав ръ ща щи те се от чуж би на 
юристи не са добре под гот ве ни и Ив. Вазов до ри ги на ри ча „ед но 
го ля мо зло“. Според не го в учи ли ща та на пра во то „най-лес но се 
постъп ва и в ед на, две три го ди ни чо век мо же над ве-натри да пре-
ми не кла со ве те и да ста не юрист с дипло ма. Имаме ги ве че та ки-
ва“10.

Гимназиално обра зо ва ние имат 86-има, а тре токлас но – 163-
ма ад во ка ти, с проста гра мот ност са 94-ма. Тези числа са твър де 
по ка за тел ни, тъй ка то над 80% от упраж ня ва щи те про фе сията са 
на въз раст до 40 г., вкл. до 30 г. – 94-ма, от 30 до 40 г. – 193-ма. 

9 Обн., ДВ, № 76 от 25 юли 1885 г. 
10 Вазов, Ив. Събрани съчинения в 22 т. Том ХІХ. Критика и публи цисти ка 

1877–1885 г. С.: Български пи са тел, 1979, 81–82; в. „Народний глас“, № 215 от 
18 ав густ 1881 г. 
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Адвока ти те до 50 г. са 55-има, а над та зи въз раст – 16. Най-мно-
гоброй но е съсло вието в София (50 ад во ка ти, в т.ч. 9 юристи), 
Търново (41), Варна (34-ма, вкл. три ма юристи) и Русе (32-ма, от 
които два ма юристи).11

Съотношението меж ду ад во ка ти те прак ти ци и те зи с юри ди-
ческо обра зо ва ние е не са мо естест ве но, но и трай но, което при-
нуж да ва за ко но да те ля да се съ обра зя ва с не го при опре де ля не на 
изиск ва нията към ад во кат ска та про фе сия. Видно е, че обли кът на 
съсло вието се опре де ля от ад во ка ти те със срав ни тел но ниска сте-
пен на гра мот ност, което оказ ва влияние вър ху тех ния мо рал, 
про фе сионал ни ин те ре си и нагла си и об щест ве но по ве де ние.

Положението при съ диите не е по-добро. През 1887 г. в кня-
жеството има 92 ми ро ви, 22 окръж ни, 3 апе ла тив ни съ ди ли ща и 
един Върховен ка са ционен съд (ВКС). Съдиите са 231, в т.ч. 139 в 
ко ле гиал ни те съ ди ли ща (109 в окръж ни те съ ди ли ща, 21 в апе ла-
тив ни те съ ди ли ща, 9 във ВКС) и 92-ма в ми ро ви те. Прокурорите 
и тех ни те за мест ни ци са 57, а съ деб ни те сле до ва те ли – 54-ма. От 
всич ко 342 съ деб ни ли ца са мо 67 (19,6%) имат юри ди ческо обра-
зо ва ние.12

Адвокатската про фе сия се оказ ва твър де привле ка тел на за 
мно го хо ра с раз лич но со циал но по ло же ние, обра зо ва ние и ра бо-
та. Някои от тях се ориен ти рат към нея съв сем съз на тел но, дру ги 
по па дат слу чай но и ин ци дент но. По образ ния из раз на бив шия 
ми нистър на пра во съ дието Гаврил Орошаков тя е „небра но ло зе“, 
в което се мъ чат „да на ме рят прех ра на всич ки пре тър пе ли неспо-
лу ка в дру ги те за ня тия“13. Константин Иречек съ що е впе чат лен 
от сво бод ния достъп до ад во ка ту ра та, която по ду ми те му пред-

11 Обн., ДВ, № 7 от 28 яну ари 1886 г. 
12 Обн., ДВ, № 17 от 21 фев ру ари 1885 г.; Доклад до Негово Царско Висо-

чество Българския Княз Фердинанд I от Министерския съ вет. 2 ав густ 1887–
1907 г. С.: Държавна печатница, 1907, 341–342; Нашето пра во съ дие пре ди два-
де сет го ди ни и се га. – Юридически преглед, 1907, № 7, 486–487; Брънеков, И. 
По по ло же нието на съ диите. – Юридически преглед, 1908, № 6, с. 324. 

13 Орошаков, Г. Върху ад во ка ту ра та: Няколко бе леж ки по по вод на но вия 
за кон за ад во ка ти те, во ти ран от II ре дов на се сия на V-то обикн. нар. събра ние. 
С.: изд. К. Т. Кушлев, 1889, с. 5. 
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ставля ва „ед но чуд но зре ли ще, ко га то на ред с уче ни дипло ми ра-
ни юристи, ня кой де лец от чар шията на бър зо заключ ва ше своя 
дю кян, за да за щи ща ва клиен ти те си пред Апелативното съ ди ли-
ще“. „На все ки ъгъл, про дъл жа ва той – ад во кат ско пи са ли ще. 
Бакали на 12 ча са ти чат в апе ла цията.“14

Картината се до пъл ва и обо га тя ва от на род ния пред ста ви тел 
Васил Разсолков, кой то при об съж да не то на проек та на Устава за 
граж дан ско то съ допроиз вод ст во на ми ро ви те съ дии съ об ща ва за 
сто лич ни ад во ка ти, които са „фа ли ра ли тър гов ци“ и „кър па чи по 
за ня тие“, които не са бъл гар ски по да ни ци и не зна ят бъл гар ски 
език. Това му да ва ос но ва ние да настоява ад во ка ти те „да зна ят 
офи циал ния език, да бъ дат хо ра, които раз би рат от ра бо та та и да 
бъ дат бъл гар ски по да ни ци“15.

Българската ад во ка ту ра е „връст ни ца на но ва та бъл гар ска 
дър жа ва“16 и ед ва ли по то ва вре ме съста вът ѝ би мо гъл да бъ де 
друг. Пълното лик ви ди ра не на фе одал на та соб ст ве ност ка то юри-
ди чески ин сти тут и ре ша ва не то на аграр ния въпрос, ма со во то 
раз про да ва не на нед ви жи ми имо ти от из сел ва щи те се от стра на та 
тур ци да ва въз мож ност „кьо ра во и са ка то да ад во катст ва“ и доста 
щед ро да се обла го де тел ст ва.17 Разнородната ма са от хо ра, тръг-
на ли да ад во катст ват, на ми ра бла гоприят на поч ва за раз ви тие и 
из бу ява не в са мо то об щест во, от чиято сре да тя произ ли за и което 
я приема без ро пот но и без пре тен ции. За то ва допри на ся и лип са-
та на спе циален за кон, кой то да регла мен ти ра изиск ва нията към 
ад во ка ти те и тях на та дейност.

България е един ст ве на та стра на в Европа без за кон за ад во-
ка ти те, въпре ки че още през 1880 г. е приет Законът за устройст-

14 Иречек, К. Княжество България: Неговата по вър х ни на, при ро да, на се ле-
ние, ду хов на кул ту ра, управле ние и но вей ша исто рия. Прев. Е. Каравелова. Ч. I. 
Пловдив, 1899, с. 335. 

15 Стенографски днев ни ци на ІІ ОНС..., с. 489. 
16 Фаденхехт, Й. История на бъл гар ска та ад во ка ту ра. – В: 20 г. Съюз на бъл-

гар ски те ад во ка ти. С.: изд. БАС, печ. „Борис Кожухаров“, 1940, с. 1. 
17 Ников, Н. Няколко ду ми вър ху ад во ка ту ра та в България. – В: Протоколи и 

ре фе ра ти на Първия кон грес на бъл гар ски те юристи. Държан през мес. юлий 
1905 год. – С.: Печ. на Бр. Патлови, 1906, 59–60. 
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во то на съ ди ли ща та. По вре ме на ра зиск ва нията по Устава за 
граж дан ското съ допроиз вод ст во на ми ро ви те съ дии де пу та ти те 
ар гу мен ти рат не об хо ди мост та от по до бен за кон, а пред се да те лят 
на пар ла мен та П. Р. Славейков до ри опо вестя ва, че та къв ще се 
на пра ви. При об съж да не то на За ко на за из ме не ние на чл. 98 от 
Вре менните съ деб ни пра ви ла ми нистър-пред се да те лят Петко Ка-
ра велов съ що по соч ва нуж да та да се опре де ли по съ от вет ния ред 
„как ви тре ба да бъ дат ад во ка ти те“ и из веж да на пре ден план чест-
ност та и обра зо ва нието на кан ди да ти те.18

Две го ди ни по-къс но в Окръжно от 6 ноем в ри 1882 г., под-
пи са но от ми нистър Димитър Греков, се от бе ляз ва не са мо „без-
числе но то мно жест во ад во катст ва щи“, но и се кон ста ти ра, че 
„по ра ди не ве жест во то и не добро съ вест ност та на ад во ка ти на“ 
мно го стра ни неспра вед ли во гу бят де ла та си. Тези ли ца, се каз ва 
в до ку мен та, „тър сят в ад во катст во то лес но и прав до по доб но 
сред ст во, за да си съз да дат по ло же ние, което не е ни как съ образ-
но с спо соб ности те им, ни то пък е труд, ко го то те по ла гат за то-
ва“. Те експлоати рат без ми лост но на се ле нието, во де ни от ми съл-
та да за бо га теят кол ко то се мо же по-бър зо. С цел да пре се че та зи 
опас на тен ден ция Министерството на пра во съ дието пред приема 
конкрет ни дейст вия, за да да де път на „спо соб ни те ли ца да из пъл-
ня ват то ва бла го род но попри ще – ад во катст во то“19.

Първата стъп ка в та зи на со ка е за ко нопроек тът, раз ра бо тен 
от ми нистър Георги Теохаров (ав густ 1882 г.), кой то съ дър жа 
спе циал на гла ва „Съдебните ад во ка ти“.20 Поради остав ка та на не-
пар тийния ка би нет, ръ ко во ден от кня за, за ко нопроек тът не е вне-
сен за об съж да не в Държавния съ вет.

Благодарение на ини циатив ност та и уси лията на ми нистър 
Димитър Греков спе циал на та юри ди ческа ко ми сия, огла вя ва на от 
пред се да те ля на ВКС Порфирий Стаматов, раз ра бот ва нов За кон 

18 Стенографски днев ни ци на ІІ ОНС, І РС, с. 489. 
19 Окръжно на Министерството на пра во съ дието № 4210 от 6 ноем в ри 

1882 г. – В: Сборник от окръж ни пред пи са ния на Министерството на пра во съ-
дието: IV. Наставления и ра зяс не ния на съ деб ни те уч реж де ния за 1879–1885 го-
ди на. С.: Държавна пе чат ни ца, 1887, 140–141. 

20 Обн., ДВ, № 88 от 14 ав густ 1882 г. 
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за устройст во то на съ ди ли ща та, об на род ван на 12 фев ру ари 
1883 г.21 Само сед ми ца по-къс но оба че с Указ № 97 прак ти ческо-
то при ло же ние на за ко на се от ла га до 1 май с.г. и се въз ста но вя ва 
дейст вието на ЗУС от 1880 го ди на. Министър Греков се ар гу мен-
ти ра с не доста тъч но то вре ме ли ца та от съ деб но то ве дом ст во да се 
за поз на ят с но вия за кон, как то и с не об хо ди мост та „да се из пъл-
нят ня кои пред пи са ния“, нуж ни „за пъл но то му по ла га ние в 
дейст вие“22. Нито в пред ло же нието, ни то в ука за се по соч ват как-
ви точ но и кол ко на брой са на ло жи тел ни те пред пи са ния. Истин-
ските при чи ни за зам ра зя ва не то на за ко на са по-ско ро свър за ни с 
раз ногла сията в ка би не та, кой то Греков на пуска след два ме се ца.

Вторият ЗУС съ дър жа спе циал на гла ва (десета) – „За ад во ка-
ти те“ (чл. 181–211), в която са фор му ли ра ни усло вията за наз на-
ча ва не, за дъл же нията, от го вор ности те на упраж ня ва щи те про фе-
сията, на ка за нията, на които под ле жат, и ре дът на тях но то на ла-
га не. За ад во ка ти се наз на ча ват ли ца, за вър ши ли пра во, бъл гар-
ски по да ни ци или ро де ни в България, които зна ят офи циал ния 
език. Изискванията за оне зи, които ня мат юри ди ческо обра зо ва-
ние, са да имат прослу же ни три го ди ни ка то съ дии и про ку ро ри в 
стра на та или да при те жа ват сви де тел ст во за пра воспо соб ност от 
спе циал но уч ре де на та за цел та ко ми сия. Дефинирани са две ка те-
го рии: 1) ад во ка ти прак ти ци и 2) ад во ка ти юристи. Те ня мат пра-
во да се явя ват пред ми ро ви те и об щин ски те съ ди ли ща и да 
упраж ня ват дру га дейност или за на ят.

Адвокатите имат след ни те за дъл же ния: „1) да да ват на ли ца-
та, които се до пит ват до тях уст ни или пис ме ни съ ве ти; пис ме ни-
те съ ве ти тряб ва да са под пи са ни от ад во ка ти те; 2) да съставля ват 
и под пис ват за стра ни те про ше ния и заклю че ния за пред съ до ве-
те; 3) да пред ставля ват стра ни те и да се явя ват вместо тях в съ до-
ве те с ре дов ни пъл но мо щия; и 4) да за щи ща ват стра ни те как то в 
тях но при сътст вие, та ка и в тях но от сътст вие“.

21 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 2588, л. 2, 4–48, 68; обн., ДВ, № 16 от 12 фев ру ари 
1883 г. 

22 Обн., ДВ, № 21 от 24 фев ру ари 1883 г. 
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Към ад во ка ти те се пре дя вя ват мо рал ни и про фе сионал ни 
изиск ва ния: да бъ дат „чест ни, уч ти ви, усър д ни“, да до ве дат 
докрай де ла та, които са за поч на ли, да се от на сят „с при лич но то 
ува же ние към за ко ни те, вя ра та, нра ви те, уч реж де ни те власти, а 
най-ве че към съ диите“. Едновременно с то ва им се на ла га забра на 
да се „увли чат в без по лез ни за де ло то, което за щи ща ват, на па де-
ния“, да упраж ня ват „дру го за ня тие ос вен своето“, да за щи та ват 
де ла про тив своите ро ди те ли и срод ни ци, „да ку пу ват да же под 
чуж до име спор ни пра ва; да пра вят усло вия за въз награж де ния, 
които за ви сят от свър ш ва нието на де ло то; да за щи ща ват и да 
дейст ву ват после до ва тел но по съ що то де ло, ту за ед на та, ту за 
дру га та стра на“. Те са длъж ни и да жи веят в място то, къ де то 
упраж ня ват своето за ня тие.

Броят на ад во ка ти те се опре де ля от ми нистъ ра на пра во съ-
дието въз ос но ва на мне нието, да де но от раз лич ни те съ ди ли ща. 
Наемането на ад во кат не е за дъл жи тел но.23 Това е пър вият за кон, 
с кой то се опре де ля място то на ад во ка та в пра во раз да ва не то и се 
регла мен ти рат ад во кат ска та про фе сия и въз награж де ние. 
Същест вен не доста тък на за ко на е, че той не урежда вътреш на та 
ор га ни за ция, са мо управле нието и са мо кон тро ла на ад во ка ту ра та.

Макар и об на род ван, ЗУС не вли за в си ла. На 3 март Г. 
Теохаров е наз на чен за управля ващ Министерството на пра во съ-
дието. Той про дъл жа ва ра бо та та по съз да ва не то на нов съ до-
устройст вен за кон, об вър з вай ки я с ко ди фи ци ра не то на съ щест-
ву ва що то за ко но да тел ст во. На 17 март с Указ № 192 е уч ре де на 
но ва юри ди ческа ко ми сия, ръ ко во де на от но во от Порфирий Ста-
матов – пред се да тел на ВКС.24 Предвид къс но то ѝ сфор ми ра не, 
по пред ло же ние на ми нистър Теохаров вли за не то в си ла на ЗУС 
се от ла га за „не опре де ле но вре ме“ – до ка то ко ми сията „свър ши 
въз ло же на та ѝ ра бо та и из ра бо те ният от нея за ко нопроект се раз-

23 Вж. Добчев, П. Цит. съч., 23–27; Йочев, Е. Съдоустройството в България..., 
2015, 100–103. 

24 Законопроект су до устройст ва. Учреждение су дебных уста новле ний в 
Болгарском кня жест ве. С.: Държавна печатница, 1883, III–VII. 
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гле да и одобри от Държавния съ вет“25. Въз ос но ва на доклад на 
ми нистъ ра на 10 юни с Указ на на мест ни чест во то № 392 за ко-
нопроек тът на ко ми сията е вне сен в Държавния съ вет за „об съж-
да не и раз глеж да не“ от съ деб на та сек ция. В ра бо та та ѝ взе мат 
участие съ що Д. Греков и ад во ка ти те д-р Константин Помянов и 
д-р Я. Геров.26

Законопроектът не е об съ ден от Държавния съ вет, за що то на 
23 юли 1883 г. с Указ № 540 за управля ващ Министерството на 
пра во съ дието е наз на чен Христо Стоянов (23 юли – 7 сеп тем в ри 
1883 г.).27 По не го во иска не на 12 ав густ 1883 г. княз Александър 
I из да ва Указ № 620, с кой то се от ме ня ука зът на на мест ни чест во-
то.28 Предвид настъ пи лия пра вен ва ку ум ми нистър Стоянов пред-
ла га „да се ту рят в дейст вие ня кои части от ут вър де ния ве че 
ЗУС..., които мо гат да слу жат ка то до пъл не ние и поправле ние на 
ня кои не доста тъ ци на дейст ва що то за ко но да тел ст во“. Сред тях 
не е гла ва Х „За ад во ка ти те“.29 Части от ЗУС вли зат в си ла от 27 
юли 1883 г. (Указ № 563).30

На 18 ав густ ми нистър Стоянов из пра ща пис мо до Държав-
ния съ вет с мол ба за ко нопроек тът да му „се по вър не за изуч ва-
ние“. Получава го са мо след два дни, но ня ма въз мож ност да ра-
бо ти по не го.31 На 6 сеп тем в ри 1883 г. княз Александър I Батенберг 
обя вя ва с ма ни фест въз ста но вя ва не то на Търновската кон сти ту-
ция, с което сла га край на ре жи ма на пъл но мо щията.32

ЗУС от 12 фев ру ари 1883 г. има стран на съд ба. Той вли за в 
исто рията на съ до устройст ве но то ни за ко но да тел ст во ка то един-
ст ве ния за кон, кой то е об на род ван, но ня ма ре ал но прак ти ческо 
дейст вие.33

25 ЦДА, ф. 173 К, оп. 1, а. е. 68, л. 42; обн., ДВ, № 39 от 9 април 1883 г. 
26 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 2588, л. 50, 56–58, 61, 62. 
27 Обн., ДВ, № 80 от 26 юли 1883 г. 
28 Обн., ДВ, № 89 от 20 ав густ 1883 г. 
29 ЦДА, ф. 173 К, оп. 1, а. е. 68, л. 45. 
30 Обн., ДВ, № 82 от 30 юли 1883 г. 
31 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 2588, л. 63–64. 
32 Обн., ДВ, № 96 от 8 сеп тем в ри 1883 г. 
33 Вж. Йочев, Е. История на за ко но да тел ст во то..., 82–88. 
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Последвалите ди на мич ни по ли ти чески съ би тия след въз ста-
но вя ва не то на Търновската кон сти ту ция ста ват преч ка за раз ра-
бот ва не то на са мостояте лен за кон за ад во ка ти те от Кодифика-
ционната ко ми сия.

За раз ли ка от Княжество България в Източна Румелия, къ де-
то ад во кат ският проблем до ри е по-сло жен пред вид на ционал ния 
и ет ни ческия еле мент в не го, на 13 ноем в ри 1882 г. Областното 
събра ние приема областен За кон за ад во ка ти те. Той е ут вър ден от 
ге не рал-гу бер на то ра Алеко Богориди на 28 фев ру ари 1883 г. и 
вли за в си ла от 1 юли с.г.34 Условията, които се поста вят към кан-
ди да ти те да упраж ня ват ад во кат ска та про фе сия, са: „1-о да е на-
вър шил 21-го диш на въз раст и да ся пол зу ва от граж дан ски те си 
пра ва; 2-о да не е бил осъж дан за ня кое зло деяние или за пре-
стъпле ние, напра ве ни от ко ресто лю бие или про тив нрав ст ве ност-
та; 3-о да не е под съ деб но запре ще ние; 4-о да не е публи чен чи-
нов ник; 5-о да има поз во ли тел но за упраж не ние на ад во кат ска та 
про фе сия“ (чл. 3). Правото за упраж ня ва не на ад во кат ска та про-
фе сия се по лу ча ва след из дър жан из пит пред спе циал на за цел та 
ко ми сия при директора на пра во съ дието. От из пит се ос во бож да-
ват ли ца та, които са завър ши ли фа кул тет по пра во и при те жа ват 
дипло ма за док тор на пра во то или за ли сан сие, или сви де тел ст во 
(certifi cat), рав но сил но на та ка ва дипло ма, как то и ония, които ка-
то съ дии и чле но ве на об щест ве но то ми нистер ст во са упраж ня ва-
ли две го ди ни и по ло ви на на ред своето зва ние „и не са би ли от-
числе ни по неспо соб ност“ (чл. 5). Законът не га ран ти ра са мо-
управ ле нието и са мостоятел ност та на ад во ка ту ра та и ут вър ж да ва 
прин ци па на дър жав но то на ча ло в нейно то ръ ко вод ст во. Списъ-
кът на ад во ка ти те с име на та, место жи тел ст во то и място то на пи-
са ли ще то им се дър жи при Дирекцията на пра во съ дието. На ад во-
ка ти те се забра ня ва из пъл няването на за ня тия, които „до ка чат 

34 Гочев, Я. История на Пловдивската ад во ка ту ра. В. Търново: Фабер, 2017, 
52–55; Маджаров, М. Спомени (1854–1889). С.: Български пи са тел, 1968, 
с. 455; Салабашев, И. Спомени. С.: Изд. на Българската ака де мия на науки те и 
из куст ва та. Печ. „Книпеграф“, 1943, 20–21; Добчев, П. Цит. съч., с. 56. 



36 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

достойн ст во то на ад во кат ско то зва ние“ (чл. 22).35 Въпреки сла-
бости те и не доста тъ ци те на за ко на при ла га не то му за пе риод от 
две го ди ни и по ло ви на по каз ва, че „настъп ват из вест ни по ло жи-
тел ни про ме ни в ад во ка ту ра та..., които во дят до зна чи тел но по-
добре ние на ней ния ин те лек ту ал но-про фе сиона лен състав“36.

След Съединението от 1 яну ари 1886 г. в област та вли зат в 
си ла за ко ни те на Княжество България (Указ № 170 от 23 де кем-
ври 1885 г.).37 Адвокатите от Източна Румелия (око ло 150 души) 
ста ват част от ад во ка ту ра та на един на та бъл гар ска дър жа ва. В ре-
зул тат на то зи акт всич ки ли ца от Южна България, които от го ва-
рят на изиск ва нията на чл. 98 от ВСП, по лу ча ват пра во то да бъ-
дат ад во ка ти. По то зи по вод д-р Константин Стоилов от бе ляз ва: 
„Нашите съ ди ли ща не ги пи та ха: да дох те ли из пит, има те ли сви-
де тел ст ва, а са мо ги пи та ха: има те ли сви де тел ст ва за пра воспо-
соб ност и се рад ва ха на съ щи те пра ва, на които се рад ва ха и на-
ши те ад во ка ти. Те не се рад ва ха на ни как ви при ви ле гии пред на-
ши те ад во ка ти“38.

Политическите съ би тия – воен ният прев рат от 9 ав густ 
1886 г., кон трапрев ра тът и послед ва ла та ги по ли ти ческа та кри за 
до из бо ра на принц Фердинанд Сакс-Кобург-Гота за бъл гар ски 
княз от III ВНС (7 юли 1887 г.), не да ват въз мож ност на за ко но да-
те ля да осъ щест ви идеята за раз ра бот ва не то и приема не то на от-
де лен за кон за ад во ка ти те. Това во ди, от ед на стра на, до за дъл бо-
ча ва не на съ щест ву ва щи те не га тив ни тен ден ции в раз ви тието на 
ад во ка ту ра та, а от дру га – до за сил ва не на кри тич но то от но ше ние 
на об щест во то към нейни те пред ста ви те ли. В конкрет ни те со-
циал но-ико но ми чески и по ли ти чески усло вия лип са та на та къв 
за кон поз во ля ва без пре пятст ве но то проявле ние на всич ки фак то-

35 Дневник на Областното събра ние, ІV РС. Стенографски про то ко ли. С.: 
Народно събра ние, 1890, с. 315; Сборник на за ко ни те в Източна Румелия. № 2. 
Пловдив: Областна печатница, 1883, 66–74. 

36 Вж. Добчев, П. Цит. съч., с. 56. 
37 Обн., ДВ, № 118 от 24 де кем в ри 1885 г. 
38 Стенографски днев ни ци на V ОНС, ІI РС, кн. 1, С.: Държавна печатница, 

1888, с. 61. 
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ри, които пре чат и за тор мо зя ват про це са на фор ми ра не на ад во ка-
та ка то пъл но це нен участ ник в пра во съ дието.

Проблемът е как то в броя на не под гот ве ни те и не обра зо ва ни 
ад во ка ти, та ка и в мо ра ла и нагла си те за бър зо за бо га тя ва не на 
пре обла да ва ща та част от тях, в ця лост но то им по ве де ние, което е 
не съв мести мо със същ ност та и це ли те на ад во кат ска та про фе сия. 
Макар и „ко ло сал но не ве жи“, те ограб ват „без бож но“ на се ле ние-
то, при то ва по един прост и хи тър на чин, ка то каз ват на клиен ти-
те си: „ако искаш с туй пе ро да ти на пи ша про ше нието, ще пла-
тиш ед на рубла, с онуй пе ро – ще пла тиш 5 рубли. Ще ре че, 
заклю ча ва Ников, че ка чест во то на ра бо та та е за ви се ло не от гла-
ва та на ад во ка та, а от то ва или оно ва пе ро“39.

Подобна ха рак те ристи ка да ва и Г. Орошаков: „Адвокатското 
съсло вие се състои от ли ца, които мо гат да се на ри чат по-добре 
ску ба чи, от кол ко то ад во ка ти. Разни тъм ни и негра мот ни хо ра, 
които не умеят да из ка жат две ду ми пра вил но, са награк на ли да 
експлоати рат хо ра та, а най-ве че сел ско то на се ле ние... Канцелар-
ски слу ги, из пъ де ни пи са ри, за пад на ли ба ка ли и да же бив ши ме-
хан джии, с ед на ду ма ли ца, които ня мат прак ти чески, нрав ст вен 
и обра зо ва те лен ценз. В про вин цията на ши те ад во ка ти ху ба во са 
се заг нез ди ли и обил на жът ва жъ нат от ле ко ва ти клиен ти... Неве-
жеството на та ки ва за щит ни ци е по ра зи тел но и тех ни те за щит ни 
ре чи не са ни що дру го ос вен без с мисле на вър во ли ца от ду ми“. 
Той обяс ня ва ре ши мост та им „да лъ жат, да ску бят и да оби рат“ с 
же ла нието им за пе чал ба.40

Тези хо ра без обра зо ва ние, тръг на ли да ад во катст ват, во де ни 
от лич ния си ин те рес и неосъз на ва щи об щест ве ни те функ ции и 
зна чи мост на про фе сията, фор ми рат обра за на т.нар. ад во кат не-
ве жа, кой то, ма кар и не доста тъч но под гот вен, е го тов да за щи та-
ва все ки го и вся ка кауза в име то на па ри те и в раз рез с мо ра ла и 
достойн ст во то на про фе сията. В съ що то вре ме съста вът и по ве де-
нието на го ля ма част от съсло вието ста ват при чи на за фор ми ра не 
на дъл бо ко и трай но не га тив но от но ше ние на на се ле нието към 

39 Ников, Н. Цит. съч., с. 54. 
40 Орошаков, Г. Цит. съч., с. 6, 51. 



38 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

ад во ка ту ра та, от което по-къс но уме ло ще се въз пол з ва зе ме дел-
ският съ юз. До го ля ма сте пен за то ва допри на ся и пре ду беж де-
нието на съ диите към за щи та та и иска нията на ад во ка ти те. Без да 
пре небрег ва то зи мо мент, Г. Алтънков обръ ща вни ма ние на про-
ти во ре чието меж ду по ли ти ческия и со циален кон сер ва ти зъм на 
об щест во то и ли бе рал ния и де мокра ти чен ха рак тер на ад во кат-
ска та ин сти ту ция.41 От своя стра на Ив. Кепов поста вя ак цент вър-
ху са мия ха рак тер на про фе сията и нейно то не имо вер но раз раст-
ва не, съз да ва ща „лю ди сту де ни, жесто ки, упо ри ти, без прин цип-
ни, които във всич ки слу чаи заста ват на без лич на поч ва, съз да ва 
со фисти от най-дол на про ба..., свик на ли всич ко да жер т ву ват за 
из го да на за щи та та“. Това спо ред не го дейст ва де мо би ли зи ра що 
вър ху съ да, публи ка та и об щест во то.42 Формиращата се ом ра за у 
хо ра та и об щест во то към ад во ка ти те се под х ран ва и от не поз на-
ва не то и не раз би ра не то на тях на та ро ля в про це са на пра во раз да-
ва не.

Първите ад во ка ти, ако мо гат да се на ре кат та ка, се появя ват 
в ед ни из клю чи тел ни усло вия от глед на точ ка на съз да ва ща та се 
съ деб на систе ма и за ко но да тел ст во. Те за поч ват своята дейност 
не ве жи, не обра зо ва ни, без спе циал на под го тов ка, без поз на ва не 
на най-еле мен тар ни те пра ви ла и ме ха низ ми на функ циони ра не на 
съ деб на та власт. Работят та ка, как то раз би рат „ад во ка ту ра та и 
нейна та цел“ – по образ ния из раз на Ст. Протохристев ка то „ов ца, 
която бо ра ви в ап те ка“43.

Обобщаващият образ на бъл гар ска та ад во ка ту ра при ли ча 
твър де мно го на френ ско то ба ро след ре во лю цион ния декрет от 
2–11 сеп тем в ри 1790 г., ко га то чл. 10 на съ щия да ва сво бо ден 
достъп на всич ки до ад во кат ска та про фе сия. Както пи ше Анри 
Робер, „ед на не ве роят на сган нах лу в съ ди ли ща та. Там ви дях 
един бивш ла кей, един углав но осъ ден, един но сач на во да, ед на 

41 Каблешков, Н. Адвокатът, ад во ка тът-об щест ве ник и ад во кат ският мо-
рал. Беседа, дър жа на в Салона на из куст ва та и пе ча та в Пловдив. Пловдив: Печ. 
„Хр. Г. Данов“, 1928, с. 59. 

42 Кепов, Ив. Нашата дейст ви тел ност. Пловдив: 1927, с. 138. 
43 Каблешков, Н. Цит. съч., с. 64. 
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тъл па от по доз ри тел ни ге шеф та ри... Тяхната хищ ност се рав ня ва-
ше са мо на не ве жест во то им... Официозните за щит ни ци бя ха ге-
шеф та ри и посред ни ци; преслед ва ха пол за та и пре небрег ва ха 
сла ва та“44. Тази кар ти на пот вър ж да ва по без спо рен на чин из во да, 
че слу чи ло то се у нас е би ло не са мо не из беж но, но и на пъл но ло-
гич но и оправ да но при дейст ва щи те обек тив ни фак то ри и усло-
вия.

Една от от ли чи тел ни те ха рак те ристи ки на ад во ка ту ра та е 
ма со во то и ак тив но участие на най-под гот ве ни те и изя ве ни ней ни 
пред ста ви те ли в об щест ве но-по ли ти ческия жи вот как то в сто ли-
ца та, та ка и по места. В ръ ко вод ст ва та на всич ки пар тии на всич-
ки рав ни ща вли зат ад во ка ти. Нещо по ве че, те са сред из тък на ти те 
и ут вър де ни те им ли де ри. Широко раз простра не ният тер мин „ад-
во кат ски пар тии“ „яс но по каз ва ро ля та и място то на гил дията в 
ор га ни за цията на по ли ти ческия жи вот в стра на та“45. Партийното 
член ст во оси гу ря ва на ад во ка ти те места в об щин ски те и в окръж-
ни те съ ве ти, в учи лищ ни те настоятел ст ва и раз би ра се, в пар ла-
мен та.46 Депутатите ад во ка ти, по мощ ник-ад во ка ти и про ше но-
пис ци са зна чи тел на част от об щия състав на пар ла мен та – ІІІ 
ВНС – 9,9%, V ОНС – 15,8%, ІV ВНС – 6,4%, VІІ ОНС – 16,6%, 
VІІІ ОНС – 28,5%, ІХ ОНС – 20,7%, Х ОНС – 37,2%, ХІ ОНС – 
34,8%, и ХІІІ ОНС – 30,1%. В ІХ ОНС от 1896 г. от 163-ма на род-
ни пред ста ви те ли ад во ка ти те са 32-ма, по ве че са са мо тър гов ци-
те – 52-ма.47

Така ад во ка ту ра та се оказ ва раз де ле на не са мо от глед на точ-
ка на обра зо ва ние и мо рал ни под бу ди, но и на идей но-по ли ти-
ческа ос но ва. В усло вията на ши ре ща та се по ли ти ческа пар ти зан-
щи на ско ро се появя ва и ти път на ад во ка та пар ти за нин, на ад во-
ка та де пу тат или ли дер на управля ва ща та пар тия. Той е „осо бен 

44 Адвокатски преглед, № 8–9 от 28 де кем в ри 1924 г., с. 99. 
45 Палангурски, М. Адвокати, управле ние, по ли ти ка (1879–2016). Висш ад-

во кат ски съ вет. В. Търново: Фабер, 2016, 9–10. 
46 Вж. Дряновски, Б. История на Варненската ад во ка ту ра (1878–2015). 

Варна: Славена, 2015, 42–44. 
47 Милюков, П. Българската кон сти ту ция. Солун: книж. „Иван Х. Николов“, 

136–146; Юридически преглед, 1896, № 19, с. 787. 
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бъл гар ски про дукт“, кой то раз цъф тя ва по вре ме на ре жи ма на 
Стамболов. Адвокатът пар ти за нин при те жа ва не са мо не об хо ди-
ми те поз на ния, „за да упраж ня ва за на ята, а не про фе сията“, но и 
та лант и уме ния да из пол з ва обла ги те на власт та. Свързвайки ги в 
ед но, той ра бо ти как то „за пре успя ва не то на Родината ка то об-
щест ве ник, та ка и на джо ба си ка то ад во кат“. По то зи на чин 
Ст. Протохристев убе ди тел но до каз ва, че ад во ка тът пар ти за нин е 
„ед но зло“ и ня ма ни що об що с истин ския и достоен за ува же ние 
ад во кат об щест ве ник, кой то по ду ми те му в България се сре ща 
„мно го ряд ко“.48 С уго вор ка та, че не всич ки пра вят то ва, Н. 
Каблешков опис ва ме ха низ ма на ра бо та та на ад во ка та пар ти за-
нин – „да си на ре ди ад ми нистра цията в своя пе ри ме тър, която да 
е в не го ва услу га, след то ва да ста не из бо рът на съ деб ни те за се да-
те ли...“49. Той се явя ва и в ро ля та на ак ти вен за ко нот во рец. Често 
съ диите са при ну де ни да ува жат бла го во ле нието на влиятел ни те 
ад во ка ти, за да за па зят ка риера та си. Това е при чи на та стра ни те 
да при бяг ват до услу ги те на те зи ад во ка ти, а при все ки нов ре жим 
да ги сме нят или да си ан га жи рат и друг за щит ник, бли зък до 
управля ва щи те.50

Заедно с ми сит ли ка (посредничеството) ад во ка тът пар ти за-
нин е ос нов на преч ка за фор ми ра не на истин ско про фе сионал но 
по ве де ние и мо рал в съсло вието.

В края на 80-те го ди ни на ХІХ век състоянието на ад во кат-
ския ин сти тут не съ от ветст ва на изиск ва нията на пра во раз да ва не-
то и ста ва обек тив на преч ка за не го во то раз ви тие. Правата и за-
кон ни те ин те ре си на хо ра та и на дър жа ва та не на ми рат не об хо ди-
ма та про фе сионал на за щи та. Лишена от адек ват на прав на закри-
ла, са ма та ад во кат ска об щ ност се чув ст ва изоста ве на и не си гур-
на. Вместо да бъ де „ин сти тут, из пъл ня ващ ед на об щест ве на 

48 Каблешков, Н. Цит. съч., с. 65. 
49 Пак там, с. 16. 
50 Д-р Нейов. За нес ме ня емост та на съ диите. – Юридически преглед, 1895, 

№ 17, с. 780; в. „Съдебен вест ник“, № 10 от 15 април 1898 г.; Зъбов, П. Бавно 
пра во съ дие и не обез пе че на ма гистра ту ра. – Списание на юри ди ческо то дру-
жест во, 1904, № 8, с. 344. 
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служ ба“, ад во ка ту ра та се обръ ща в „един по ми нък“, а въз награж-
де нието ста ва „опре де ля щия мо тив за дейност та на ад во ка та“.51

Това, естест ве но, пре диз вик ва поява та на пър ви те проек ти за 
за кон за ад во ка ти те. В тях се очер та ват ос нов ни те идеи и прин ци-
пи, вър ху които тряб ва да по чи ва за ко нът, фор му ли рат се изиск-
ва нията към ад во ка ти те, тех ни те пра ва и за дъл же ния, регла мен-
ти рат се съста вът и за да чи те на ад во кат ския съ вет. Русенският 
за ко нопроект за клетвените по ве ре ни ци (адвокатите) е публи ку-
ван на 18 май 1884 г. Съдържа 31 раз по ред би, как то и „Форма на 
клет ва за зва ние „по ве ре ник“. До ад во кат ска та про фе сия се до-
пускат са мо ли ца със сви де тел ст во за юри ди ческо обра зо ва ние и 
„да са слу жи ли не по-мал ко от 2 г. по съ деб но то ве дом ст во или 
прак ти ку ва ли 2 г. при ня кой клет вен по ве ре ник“, как то и та ки ва с 
об що обра зо ва ние, които имат най-мал ко 4 го ди ни служ ба ка то 
съ дии, про ку ро ри или тех ни по мощ ни ци, и да са на вър ши ли 
25-го диш на въз раст. Проектът не пред виж да мер ки за ор га ни за-
ция и кон трол на ад во ка ту ра та ка то съз да ва не то на ад во кат ски 
съ ве ти, ни то дис ципли нар ни на ка за ния за ад во ка ти те, про ви ни ли 
се при упраж ня ва не на про фе сията.52

Законопроектът за ад во ка ти те, по мощ ни ци те и по ве ре ни ци-
те на Българското юри ди ческо дру жест во е по-все об хва тен и ця-
лостен. Състои се от 64 чле на, ор га ни зи ра ни в два раз де ла: пър-
ви – „За ад во ка ти те и тех ни те по мощ ни ци“, и вто ри – „За по ве ре-
ни ци те“. Две гла ви на пър вия раз дел са пос ве те ни на ад во кат ския 
съ вет: гла ва вто ра – „За съ ве та на ад во ка ти те и не го во то из би ра-
не“, и гла ва тре та – „Права и обя за ности на съ ве та на ад во ка ти-
те“. Законопроектът е из пра тен до Министерството на пра во съ-
дието, прид ру жен с на роч но пис мо, под пи са но от пред се да те ля 
на Юридическото дру жест во Порфирий Стаматов и секре та ря му 
Иван Дабовски. В не го из рич но се от бе ляз ва, че ав то ри те на 

51 Петков, С. Устоите на ад во ка ту ра та. – Адвокатски преглед, № 8–9 от 28 
де кем в ри 1924 г., с. 98. 

52 Палежев, Й. Русенските ад во ка ти: жи во тът на ед но съсло вие. Русе: 
Денница, 2008, с. 20; в. „Славянин“, № 15 от 18 май 1884 г.; Дряновски, Б. 
Цит. съч., 30–31. 
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проек та са из пол з ва ли ев ро пейския опит (руски, френ ски и 
австрийски).53

Законодателната ос но ва, вър ху която се фор ми ра и раз ви ва 
ад во ка ту ра та вед на га след Освобождението, пре допре де ля не за-
вид но то ѝ по ло же ние. През то зи де сет го ди шен пе риод мно зин ст-
во то от ад во ка ти те е про фе сионал но не обра зо ва но, не осъз на ва 
своята об щест ве на ро ля и ро ля та си в пра во съд на та дейност. 
Непознаващо про фе сионал на та ети ка и мо рал, ли ше но от вся ка-
къв кон трол, ад во катст во то се ръ ко во ди в своята дейност един ст-
ве но от чисто егоистич ни це ли и ин те ре си. Адвокатите не чув ст-
ват не об хо ди мост от про фе сионал но ор га ни зи ра не и про дъл жа-
ват да ра бо тят изо ли ра ни и от къс на ти един от друг, което им пре-
чи да ви дят об щи те си про фе сионал ни ин те ре си и да ги поста вят 
на дне вен ред пред управля ва щи те. Едновременно с то ва се фор-
ми ра и мал ко яд ро от ад во ка ти юристи, което, ма кар и вътреш но 
неед но род но, из ди га ин те лек ту ал но то рав ни ще на ад во ка ту ра та и 
нейно то влияние и ав то ри тет в об щест во то.

53 Дряновски, Б. Цит. съч., 31–32.


