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Åâãåíè Éî÷åâ*

След Първото об що събра ние (1–2 юли 1921 г.) Съюзът на 
бъл гар ски те ад во ка ти (СБА) про дъл жа ва своята после до ва тел на 
и упо ри та бор ба с всич ки за кон ни сред ст ва в за щи та на пра во съд-
но то де ло и ад во ка ту ра та. Едновременно с то ва ръ ко вод ст во то му 
по ла га уси лия и за из ди га не на про фе сията „ви со ко в очи те и в 
до ве рието на об щест во то“1. Дейността на УС на СБА е съсре до-
то че на в две глав ни направле ния – от ед на стра на, из пъл не ние на 
ре ше нията на об що то събра ние и осъ щест вя ва не на це ли те, за пи-
са ни в уста ва на ор га ни за цията, а от дру га – ак тив но участие в 
раз лич ни те об щест ве ни прояви в от го вор на по ли ти ка та на зе ме-
дел ско то пра ви тел ст во.

Второто об що го диш но събра ние на СБА заема важ но място 
в исто рията на ор га ни за цията как то по ра ди усло вията, в които се 
про веж да – на си лен по ли ти чески и за ко но да те лен на тиск от 
стра на на управля ва щи те, та ка и за ра ди ре ше нията, които приема.

Какво ха рак те ри зи ра и от ли ча ва управле нието на БЗНС във 
вре ме то меж ду две те об щи събра ния? Правителството на Алек-
сандър Стамболийски про дъл жа ва своята ан тиад во кат ска по ли-
ти ка и по ли ти ка та си на по тъп к ва не и огра ни ча ва не на не за ви си-

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки.
1 Вазов, Б. Задачи и на деж ди. – Адвокатски преглед, № 1 от 15 сеп тем ври 
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мост та на съ деб на та власт и по-конкрет но – на нес ме ня емост та на 
съ диите.

Със Закона за из ме не ние и до пъл не ние на за ко на за граж дан-
ско то съ допроиз вод ст во от 16 юни 1922 г.2 и Закона за из ме не ние 
и до пъл не ние на за ко на за углав но то съ допроиз вод ст во от 6 ноем-
ври 1922 г.3 се раз ши ря ват зна чи тел но ком пе тен циите на ми ро ви-
те съ ди ли ща. След Закона за до пъл не ние на за ко на за под виж ни-
те ми ро ви съ дии4 то ва е вто ра та важ на стъп ка, с която се раз раст-
ва по ле то на забра на та на ад во кат ска та за щи та. В ре зул тат на раз-
по ред би те на гор ни те два за ко на 70% от де ла та в окръж ни те съ-
ди ли ща пре ми на ват към ми ро ви те съ ди ли ща. Това во ди до пре то-
вар ва не на ми ро ви те съ дии и ка то след ст вие – до за ба вя не на де-
ла та и вло ша ва не на ка чест во то на пра во раз да ва не. Адвокатската 
за щи та се огра ни ча ва и чрез уве ли ча ва не на броя на де ла та, които 
се во дят по ре ди ца спе циал ни за ко ни, как то и чрез огра ни че-
нията, които се на ла гат по от но ше ние на дейст вието на ад во кат-
ско то пъл но мощ но и пре упъл но мо ща ва не то. Ограничава се и 
пра во то на ли ца та са ми да опре де лят броя на ад во ка ти те, които 
ще ан га жи рат за вся ко де ло.

Според чл. 238а, ал. 1 от Закона за граж дан ско то съ допроиз-
вод ст во (ЗГС) „да де но то пред ед на ин стан ция уст но пъл но мощ но 
не да ва пра во за явя ва не в по-гор ни те ин стан ции, где то де ло то е 
отиш ло, до ри и ко га то е да де но в та зи сми съл“. Освен то ва „пре-
упъл но мо ща ва не то от ад во кат на ад во кат не да ва пра во за иска не 
вто ро ад во кат ско въз награж де ние“. Разпоредбата на чл. 238а, 
ал. 2 забра ня ва на стра ни те „при во де не де ла та си“ да упъл но мо-
ща ват „по ве че от един по ве ре ник“. Това огра ни че ние не се от на-
ся до дър жа ва та, ко га то тя е стра на по де ло то (чл. 238а, ал. 3).5 С 
цел да из бег не съпро ти ва та на СБА и обек тив но то ин фор ми ра не 
на об щест во то пра ви тел ст во то при бяг ва до прак ти ка та про ме ни-
те да се пра вят по вре ме на тре то то че те не на за ко ни те. Засилва се 

2 Обн., ДВ, № 56 от 16 юни 1922 г.; № 200 от 6 де кем ври 1922 г. 
3 Обн., ДВ, № 176 от 6 ноем ври 1922 г.; № 184 от 16 ноем ври 1922 г. 
4 Обн., ДВ, № 290 от 28 март 1921 г. 
5 Обн., ДВ, № 58 от 16 юли 1922 г.; Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, III 

ИС. С.: ДП, с. 48 и сл. 
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и цен зу ра та вър ху сп. „Адвокатски преглед“, в кое то бе ли те по ле-
та се уве ли ча ват след все ки не гов брой.

Пряко от но ше ние към ад во кат ска та про фе сия и за щи та има 
и Законът за из ме не ние ня кои чле но ве от за ко на за устройст во то 
на съ ди ли ща та. С не го ста жът на кан ди да ти те за ад во ка ти се уве-
ли ча ва от но во на две го ди ни (чл. 115). Въвежда се теоре ти чески 
дър жа вен из пит в Министерството на пра во съ дието пре ди за поч-
ва не то на ста жа и прак ти чески дър жа вен из пит след ста жа, кой то 
се про веж да в апе ла тив ния съд, в чий то ра йон кан ди да тът е про-
вел ста жа си. Занапред ад во ка ти мо гат да бъ дат „ли ца та, които 
имат юри ди ческо обра зо ва ние, из дър жа ли са теоре ти чески дър-
жа вен из пит, би ли са кан ди да ти за съ деб на длъж ност при ня кой 
окръ жен съд или са прак ти ку ва ли две го ди ни при ня кой ад во кат 
юрист и са из дър жа ли прак ти чески дър жа вен из пит“. Запазва се 
усло вието кан ди да ти те да са по лу чи ли добра атеста ция за по ве-
де нието си в съ да и в об щест во то, как то и да пред ста вят сви де-
тел ст во за пре ка ра ния с успех две го ди шен стаж от ад во кат ския 
съ вет или от окръж ния съд.

Всички сту ден ти юристи, за пи са ни пре ди, по вре ме и след 
война та от 1915–1918 г. и участ ва ли в нея след по ла га не то на 
уни вер си тет ски те си из пи ти, по лу ча ват пра во то „да пре кар ват ка-
то съ деб ни кан ди да ти и кан ди дат-ад во ка ти един стаж от шест ме-
се ца и се ос во бож да ват от кан ди дат ски теоре ти чески и прак ти-
чески дър жав ни из пи ти, ако са упраж ни ли или упраж ня ват пра ва-
та си до края на 1924 г.“. Не се до пуска два ма или по ве че ад во ка-
ти „ед новре мен но и съв мест но да бъ дат за щит ни ци на ед на и съ-
ща стра на по как ви то и да е де ла пред съ ди ли ща та (чл. 117)“6. 
Това огра ни че ние е заим ст ва но от Закона за граж дан ско то съ-
допроиз вод ст во и има за цел да стес ни до пъл ни тел но ра бо та та на 
ад во ка ти те. Според оценка та на проф. д-р Й. Фаденхехт по со че-
ни те за ко но да тел ни из ме не ния и до пъл не ния са „удар сре щу 
необ хо ди ми те пред постав ки за ед но добро и ве що пра во съ дие, 

6 ЦДА, ф. 242 К, оп. 4, а. е. 796, л. 74, 77, 80, 84–86; обн., ДВ, № 94 от 29 юли 
1922 г. 
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което не мо же да бъ де та ко ва без сво бод но сътруд ни чест во на ад-
во ка ту ра та“7.

СБА по на ся се риоз ни уда ри и от без це ре мон но то и гру бо по-
тъп к ва не на сво бо да та на сло во то. „Адвокатски преглед“ е под ло-
жено на су ро ва и без ком про мис на цен зу ра. Празните по ле та по 
не го ви те стра ни ци са мно гоброй ни и го ле ми. Изменението на 
чл. 236 от Наказателния за кон и ин струк циите на ми нистър 
Омарчевски за дейст вията на цен зу ра та, включ ва щи забра на да се 
пе ча тат кри тич ни ма те риали вър ху вътреш на та и външ на та по ли-
ти ка на пра ви тел ст во то, съ об ще ния за опо зи цион ни събра ния, 
ми тин ги, про тести и приети ре зо лю ции и дру ги от то зи род, гру-
бо на ру ша ват чл. 79 от Конституцията, га ран ти ращ сво бо да та на 
пе ча та.8

Освен чрез пря ка забра на управля ва щи те при бяг ват и до ин-
ди рек т ни фор ми за огра ни ча ва не на ад во кат ска та за щи та. Със 
Закона за бю дже та на дър жа ва та за фи нан со ва та 1922/1923 го ди-
на се пре ци зи ра раз по ред ба та на чл. 13а ЗА, спо ред която: „Не 
мо гат да упраж ня ват про фе сията си оне зи ад во ка ти и ад во кат ски 
по мощ ни ци, които не са из пла ти ли дъл жи мия към дър жа ва та да-
нък за за ня тие. След из пла ща не то оба че на тия да нъ ци, запре ще-
нието па да по пра во“. Увеличава се и такса та за из да ва не на сви-
де тел ст во за ад во кат ска пра воспо соб ност – на 100 лв. (ал. 2 на 
чл. 12а).9

В от чет ния доклад на УС пред Второто об що го диш но събра-
ние се от бе ляз ва, че те зи „пра во съд ни ре фор ми... не са мо ли ша-
ват на ше то съсло вие от сред ст ва за по ми нък, но се отра зя ват и 
зле вър ху пра во раз да ва не то“ и пред ставля ват „но ви огра ни че ния 
на прав на та за щи та на бъл гар ско то граж дан ст во“. Събранието 
приема спе циал на „Протестна ре зо лю ция“, в която про тести ра 

7 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.: Български ад во кат ски съ юз. Печ. „Б. Кожухаров“, 1940, 
с. 43. 

8 Обн., ДВ, № 176 от 6 ноем ври 1922 г.; Кючуков, В. Новите на ред би по пе-
ча та. – Адвокатски преглед, № 7 от 1 де кем ври 1922 г., с. 7. 

9 Обн., ДВ, № 10 от 13 април 1922 г.; Стенографски днев ни ци на ХIХ ОНС, II 
РС. С.: ДП, с. 3177 и сл. 
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про тив „ре жи мът на произ вол, на си лие и престъп ност“, про тив 
пра во съд на та по ли ти ка на пра ви тел ст во то, която во ди до „пъл но 
раз стройст во на пра во съд но то де ло“ и про тив „опар ти за не но то, 
про ти во кон сти ту цион но... за ко но да тел ст во“10. СБА се обя вя ва за 
въз ста но вя ва не на ад во кат ска та за щи та, ка то се ар гу мен ти ра с 
ин те ре си те на граж да ни те и на об щест во то, със за паз ва не на 
прести жа на ми ро вия съ дия и ав то ри те та на не го ви те ре ше ния. 11

За из пъл не ние на ре ше нията на Първото об що го диш но 
събра ние уси лията и дейност та на УС на СБА са на со че ни към 
ре ша ва не то на две те ос нов ни за да чи: съз да ва не на „проект за 
устройст во то на ад во ка ту ра та“ и „ор га ни зи ра не на са мо по мощ та 
в ад во ка ту ра та“12.

На 5 юли 1921 г. е из бра на ко ми сия със за да ча да из ра бо ти 
пред ва ри те лен проект за устройст во то на ад во ка ту ра та. В съста ва 
ѝ вли зат Георги Згурев, проф. Владимир Моллов, проф. д-р 
Йосиф Фаденхехт, д-р Борис Вазов, Велю Кючуков и Богдан 
Йеру са лимов (доклад чик). Към нея е привле чен и Светослав 
Велчев, пред се да тел на УС на Съюза на българските съдии (СБС). 
Комисията стъп ва вър ху ут вър де ни те от Първото об що събра ние 
прин ци пи и це ли на за ко нопроек та: вътреш на не за ви си мост, са-
мостоятел ност, от го вор ност и са мо кон трол.13 Освен то ва ко ми-
сията про уч ва за ко но да тел ст во то на ре ди ца евро пейски стра ни. 
Ръководството на съ юза след ва един де мокра ти чен под ход, кой то 
поз во ля ва да се чуе мне нието на ор га ни зи ра на та ад во ка ту ра и на 
съсло вието ка то ця ло. Разработеният от ко ми сията проект е 
одобрен от УС на СБА, кой то се от на ся към но ви те идеи и пред-
ло же ния вни ма тел но и от го вор но. Той има сме лост та да ка же, че 
пред ста ве ният проект „не е съ вър шен“. Възможно е то ва ста но ви-

10 ІІ го диш но об що събра ние на Съюза на българските ад во ка ти. – 
Адвокатски преглед, № 28 от 15 юли 1922 г., с. 11, 28, 29. 

11 Бочаров, Д. За въз ста но вя ва не на ад во кат ска та за щи та пред ми ро ви те съ-
ди ли ща. – Адвокатски преглед, № 8 от 16 де кем ври 1922 г., с. 2; № 10 от 16 яну-
ари 1923 г., 1–2. 

12 Пак там, № 1 и 2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 9. 
13 Петков, С. Независимост и са мо кон трол. – Адвокатски преглед, № 4 от 15 

ок том ври 1921 г., 1–4. 
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ще на упра ви тел ния съ вет и да це ли да пре диз ви ка ин те ре са и ре-
ак цията на чле но ве те на съ юза. През май 1922 г. проек тът е из-
пра тен на ко ми те ти те в стра на та, за да мо же на пред стоящо то ре-
дов но събра ние на ор га ни за цията да се про ве де за дъл бо че но, 
про фе сионал но об съж да не, което да поз во ли офор мя не то на един 
бъ дещ за ко нопроект за ад во ка ти те.

Вторият ос но вен въпрос, по кой то ра бо ти съ юз но то ръ ко-
вод ст во, е на ми ра не то на най-под хо дя ща фор ма за ор га ни зи ра не 
на ад во кат ска та са мо по мощ. Управителното тя ло на съ юза въз-
приема ка то во де щи след ни те ос нов ни по ло же ния: 1) взаимо по-
мощ та да не се свър з ва с бла гот во ри тел ност та, за да се за па зят 
не за ви си мост та и достойн ст во то на про фе сията; 2) ос нов на та ѝ 
цел да бъ де оси гу ря ва не то на ед но по-добро ма те риал но по ло же-
ние на ад во ка та; 3) тя тряб ва да обез пе чи ад во ка та и се мейст во то 
му в слу чай на бо лест или смърт, ка то фи нан со ва та те жест се но-
си со ли дар но от всич ки чле но ве.14 На за се да нието си, про ве де но 
на 5 юли 1921 г., УС на СБА на то вар ва с та зи за да ча спе циал на 
ко ми сия. Нейни чле но ве са д-р Сава Иванчев, Янко Стоенчев и 
Петър Бояджиев. Към ко ми сията са привле че ни и спе циалисти по 
застра хо ва тел на та и спестов на та ма те рия. Предвид спе ци фи ка та 
на пробле ма ко ми сията из вър ш ва се риоз на про уч ва тел на ра бо та. 
Тя се за поз на ва с уста ва и та ри фи те на взаимоспо ма га тел ни те ка-
си и ор га ни за ции при Съюза на гер ман ски те ад во ка ти, как то и с 
диску сията и ре ше нията на Нюрнбергския кон грес на ба вар ски те 
ад во ка ти (21 юли 1921 г.), кой то об съж да въпро са „за оси гу ря ва-
не стар чески пен сии на ад во ка ти те и тех ни те се мейст ва“15.

Проведена е и анке та меж ду чле но ве те на съ юза, за да се на-
бе ре необ хо ди ма та ин фор ма ция за ко ми сията. Част от кло но ве те 
на СБА и от ад во ка ти те се от на сят към то ва по ве че от не се риоз-
но – ня кои от тях из пра щат от го во ри те си след опре де ле ния срок, 
а по ве че то изоб що не връ щат анке ти те. Близо 5/6 от чле но ве те на 

14 Вж. Бояджиев, П. Проект за ор га ни зи ра не взаимо по мощ та на съ юз ни те 
чле но ве. – Пак там, № 1–2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 2. 

15 Адвокатски преглед, № 1–2 от 15 сеп тем ври 1921 г., с. 9, 11; Бояджиев, П. 
Взаимопомощта на съ юз ни те чле но ве. – Пак там, № 17–18 от 15 април 1922 г., 
с. 2. 
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съ юза проявя ват пъл но без раз ли чие и не заин те ре со ва ност към 
ини циати ва та на УС на СБА.

Анкетите и ня кои публи ка ции по каз ват раз лич ни те виж да-
ния по въпро са на чле но ве те на съ юза. Като ця ло се офор мят две 
мне ния. Самопомощта се раз глеж да ка то фор ма на па рич но под-
по ма га не или обла го де тел ст ва не по друг ма те риален на чин на ад-
во ка ти в теж ко фи нан со во състояние или се свеж да до добро вол-
на та со циал на застра хов ка. Подкрепа по лу ча ва и идеята за съз да-
ва не на пос мър тен фонд съв мест но със съ диите. Нейните 
поддръж ници смя тат, че фон дът ще допри не се за из ди га не на 
про фе сионал на та ети ка на ад во ка ти те, до кол ко то ве че ня ма да 
има нуж да те да тър сят стра нич ни при хо ди и не достой ни сред ст-
ва за на ба вя не то им.16

След но ви те уда ри вър ху ад во ка ту ра та и съ дийст во то УС на 
СБА взе ма ре ше ние да пре уста но ви офи циал ни те кон так ти с 
управля ва щи те и най-ве че с ми нистъ ра на пра во съ дието. Това ре-
ше ние е своеобраз на оценка на дейст вията на ми нистър Петър 
Янев, които по каз ват, че той не осъз на ва своята от го вор ност за 
ав то ри те та и раз ви тието на пра во съд но то де ло. Министърът на 
пра во съ дието за щи та ва пре махва не то на ад во кат ска та за щи та 
пред ми ро ви те съ дии. Той увол ня ва чле на на УС на СБС Атанас 
Цанев за ра ди ре фе ра та на те ма „Адвокатската за щи та ка то по-
мощ в пра во раз да ва не то“, кой то той из на ся пред Третото об що 
го диш но събра ние на ор га ни за цията (21–23 април 1922 г.).17 
Ръководството на СБА смя та, че е без с мисле но да се сре ща с хо-
ра, които „до ка за ха не са мо, че не мислят за скъ по то на ше пра во-
съд но де ло, но и са го то ви за своите гру би пар ти зан ски це ли и от 

16 Велев, Хр. Взаимопомощта на съ юз ни те чле но ве. – Адвокатски преглед, 
№ 21–22 от 15 май 1922 г., 4–5. 

17 Вж. Цанев, А. Около моето увол не ние. – В. „Съдийски вест ник“, № 21 (из-
вън ре ден) от 10 юли 1922 г., с. 4; пак там, № 17–18 от 5 май 1922 г., 18–19; № 19 
от 10 юни 1922 г., 2–4; № 1 от 10 сеп тем ври 1922 г., с. 1, 6; в. „Победа“, № 125 
от 5 юли 1922 г., № 126 от 6 юли 1922 г.; Адвокатски преглед, № 21–22 от 15 
май 1922 г., 1–2; № 23–24 от 1 юни 1922 г., 1–3. 
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ед на с ни що неоправ да на към на ше то съсло вие ом ра за, да по гу-
бят ин те ре си те на цял на род“18.

Oс вен за щи та на ад во кат ска та про фе сия борбата на СБА 
сре щу ан тиад во кат ско то за ко но да тел ст во на зе ме дел ско то пра ви-
тел ст во има и дру го важ но из ме ре ние – про ме ня се не га тив но то 
от но ше ние на об щест во то към ад во ка ти те, фор ми ра но чрез ак-
тив на та про па ган да на управля ва щи те. В своята дейност УС на 
СБА се ръ ко во ди от раз би ра не то, че си ла та на ад во ка ту ра та е в 
об щест ве но то мне ние. От ед на стра на, съюзното ръ ко вод ст во 
поста вя ак цент вър ху уси лията и по ве де нието на ця ла та об щ ност, 
а от дру га – вър ху еди но дейст вието със Съюза на бъл гар ски те съ-
дии.

Важно място в дейност та на УС на СБА заемат со ли дар ност-
та със СБС и под кре па та на не го ва та бор ба за за щи та на нес ме-
няемост та на съ диите и не за ви си мост та на съ деб на та власт. СБА 
при зо ва ва за съз да ва не на общ фронт и на об ща ка са с цел по не за 
ед на го ди на да се га ран ти рат ма те риал но все ки съ дия и про ку рор, 
постра дали, за щи та вай ки своята не за ви си мост.19

В спе циал на ста тия, публи ку ва на в ор га на на Народната пар-
тия в. „Мир“, пред се да те лят на УС на СБА Г. Згурев се обя вя ва 
твър до за от мя на та на чл. 92 от Закона за дър жав ни те слу жи те ли. 
Като бивш ми нистър на пра во съ дието, кой то въ веж да прин ци па 
на нес ме ня емост на съ диите, той пред ста вя сил ни и необо ри ми 
ар гу мен ти в за щи та на то зи ос но во по ла гащ прин цип: 1) нес ме-
няемост та „не е по ли ти чески въпрос, а е ор га ни за цион но дър жав-
ни чески прин цип“; 2) тя не е при ви ле гия за съ диите и нав ся къ де е 
въ ве де на „в ин те рес на об щест во то и на дър жа ва та“. Правото на 
ми нистъ ра да пре мест ва съ диите „в ин те рес на служ ба та“ е „рав-
но сил но на пъл но от ме ня не на нес ме ня емост та“20.

На 26 февру ари 1922 г. УС на СБА ор га ни зи ра про тест но 
събра ние на сто лич но то граж дан ст во в за щи та на съ дийст во то и 

18 Адвокатски преглед, № 28 от 15 юли 1922 г., с. 11. 
19 Янулов, И. В за щи та на пра во съ дието. – Пак там, № 11 от 1 февру ари 

1922 г., 2–3. 
20 Згурев, Г. Несменяемостта на съ диите е от ме не на. – В. „Мир“, № 6504 от 7 

февру ари 1922 г.; Адвокатски преглед, № 12 от 15 февру ари 1922 г., с. 5. 
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про тив пра во съд на та по ли ти ка на пра ви тел ст во то „не за ви си мо от 
пар тий ни и по ли ти чески убеж де ния“. Оратори са Г. Згурев, проф. 
д-р Й. Фаденхехт и проф. Вл. Моллов. В приета та ре зо лю ция по-
се га тел ст во то вър ху съ дийска та нес ме ня емост се опре де ля ка то 
послед на стъп ка в раз ру ша ва не то на съ деб на та власт, ка то удар 
вър ху пра во съд но то де ло. Отбелязва се, че по ли ти ка та на пра ви-
тел ст во то „под гот вя па де нието на ма гистра ту ра та“, което оз на ча-
ва „раз стройст во на дър жа ва та“. Събранието про тести ра сре щу 
„суспен ди ра не то на кон сти ту цион ни те пра ва и сво бо ди на граж-
дан ст во то“ и „по се га тел ст во то вър ху ав то ном ност та на уни вер си-
те та“21. Протестното събра ние в София е пър ви опит да се привле-
че граж дан ст во то в бор ба та за за щи та на не за ви си мост та на съ-
деб на та власт – ори ги нал на фор ма за обе ди ня ва не на уси лията на 
всич ки не до вол ни от пра во съд на та по ли ти ка на пра ви тел ст во то 
без оглед на тех ни те идей ни въз гле ди и по ли ти ческа при над леж-
ност. Призивът за об ща бор ба зву чи мощ но.

Събитието е ши ро ко отра зе но от пар тийна та и публич ната 
пре са. Публикувани са ре чи те и приета та ре зо лю ция. Общо е 
мне нието, че то ва е проява на „съз нат ко лек ти вен граж дан ски 
дълг“, „ма ни фест на въз ви шен граж дан ски ин те рес“ към за щи та-
та на пра во съ дието в стра на та.22

Подобни събра ния се про веж дат в Пловдив, Варна, Русе, 
Плевен, Севлиево, Сливен, Свищов, Лом, Шумен, Видин, Ямбол, 
Кюстендил, Татар Пазарджик, Бургас, Търново, Орхание, Габро-
во.23 Те са важ на мо рал на под кре па за бъл гар ско то съ дийст во и 

21 Петков, С. Д-р Й. Фаденхехт и про фе сионал ни те ор га ни за ции на бъл гар-
ска та ад во ка ту ра. – В: Д-р Йосиф Фаденхехт. По слу чай 40 го ди ни про фе сор ска 
и 30 го ди ни ад во кат ска дейност. С.: Правна ми съл (Български по дем), 1938, 
с. 54; Адвокатски преглед, № 13 от 6 март 1922 г., 1–16; в. „Пряпорец“, № 31 от 
9 февру ари 1922 г., с. 1; Петков, С. История на Съюза на бъл гар ски те ад во ка-
ти..., 77–83. 

22 В. „Народ“, № 43 от 27 февру ари 1922 г.; в. „Ден“, № 303 от 27 февру ари 
1922 г.; в. „Радикал“, № 45 от 1922 г.; в. „Мир“, № 6521 от 1922 г.; в. 
„Пряпорец“, № 46 от 1922 г.; Букурещлиев, А. Общо граж дан ско събра ние. – 
В. „Съдийски вест ник“, № 13 от 5 март 1922 г., 1–2. 

23 ЦДА, ф. 833 К, оп. 2, а. е. 30, л. 7; а. е. 35, л. 10; Адвокатски преглед, № 13 
от 6 март 1922 г., 1–16. 
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още ед но до ка за тел ст во за еди но дейст вието меж ду два та съ юза, 
за достой но из пъл нен от ор га ни зи ра на та ад во ка ту ра об щест вен 
дълг. Денят 26 февру ари заслу же но вли за в исто рията на СБА, за-
що то в то зи ден съ юзът „заема своето място и в об щест ве ния жи-
вот в бор ба та за бъл гар ско то пра во съ дие“24.

Като част от 24-те ав то ри тет ни кул тур ни и про фе сионал ни 
ор га ни за ции – пред ста ви те ли на сто лич на та ин те ли ген ция, СБА 
се включ ва в бор ба та „за въз ста но вя ва не на уни вер си тет ска та ав-
то но мия и про тив систем но то ру ше не на учеб но то де ло“ и сам 
ста ва ини циатор и ор га ни за тор на ре ди ца ме роприятия в стра на-
та. Съюзът при зо ва ва своите чле но ве към ши ро ка ма те риал на 
под кре па на уни вер си тет ски те пре по да ва те ли. На 19 март граж-
дан ският кул тур но-про фе сиона лен ко ми тет ор га ни зи ра в са ло на 
на Свободния те атър об що град ско събра ние в за щи та на про фе-
сор ско то тя ло. Същия ден се про веж дат събра ния в Пловдив, 
Русе, Севлиево и Варна. На 26 март се про веж дат събра ния в 
Пловдив, Русе, Бургас, Татар Пазарджик, Плевен, Сливен, Ямбол 
и Шумен, на 2 април – в Орхание, а на 3 април – в Търново и 
Бургас.

Поставя се и на ча ло то на про веж да не то на съв мест ни ве че-
ринки меж ду два та съ юза. Със сред ст ва та от про ве де на та на 18 
яну ари 1922 г. ве че ринка Варненският клон на СБА от кри ва чи-
тал ня на съ диите и ад во ка ти те. Начинанието се опре де ля ка то 
„добро на ча ло“ за об щи те бор би „сре щу ре ак цията и за паз ва ние 
на пра во съд но то де ло“. Варненският клон да ря ва по-го ля мата 
част от своя дял на фон да при СБС в по мощ на постра да ли те от 
ре жи ма ма гистра ти. Клонът в Русе оце ня ва про ве де на та на 18 
март 1923 г. ве че ринка ка то „го лям мо ра лен успех“, без да пре-
небрег ва пред на ме ре но то от съст вие на всич ки апе ла тив ни съ-
дии.25

Председателят на УС на СБА Георги Згурев и пред се да те лят 
на Софийския ад во кат ски съ вет д-р Борис Вазов се обръ щат с 

24 Кючуков, В. Нашето събра ние. – Адвокатски преглед, № 14 от 15 март 
1922 г., 1–2. 

25 ЦДА, ф. 833 К, оп. 2, а. е. 29, л. 19, 31; а. е. 48, л. 69, 73. 
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при ветст вия към де ле га ти те на Третото ре дов но об що го диш но 
събра ние на СБС (21–23 април 1922 г.). Те оце ня ват ви со ко уси-
лията и бор ба та на съ дийст во то за отстоява не на не за ви си мост та 
на съ деб на та власт и декла ри рат своята мо рал на под кре па и сим-
па тии. „За чест на бъл гар ския съ дия – за явя ва д-р Б. Вазов – исто-
рията ще от бе ле жи, че в тия тъм ни вре ме на ра зюз да но то все си-
лие на управ ни ци с пи рат ски по ня тия за пра во и за кон, е би ло 
спъ на то един ст ве но от ду ха на не за ви си мост на бъл гар ски те съ-
дии“. Ако съ юзът на съ диите тряб ва да за ги не в та зи бор ба, „не ка 
за ги не по не в та ка ва бор ба – за отстоява не на един съ щест вен 
дър жа вен и об щест вен ин те рес, в която бор ба той ще има на своя 
стра на всич ко чест но и въз ви ше но в България“. Георги Згурев е 
без ком про ми сен в оценки те си за по ли ти ка та и от но ше нието на 
управля ва щи те към съ дийст во то и опре де ля СБС ка то „ед на необ-
хо ди мост“, без която не мо же да се за щи ти и спа си пра во вият ред 
в стра на та. Той раз глеж да уни що жа ва не то на нес ме ня емост та на 
съ диите ка то „най-по зо рен акт в ле то пи си те на бъл гар ска та пра-
во съд на упра ва“, кой то е до ка за тел ст во за истин ска та същ ност и 
це ли на по ли ти ка та на зе ме дел ско то пра ви тел ст во, и при зо ва ва 
съ диите „да отстоят про тив давле нията“, да оста нат „твър ди и 
без страст ни ка то за ко на“26.

В от че та на УС на СБС ад во кат ският съ юз е на ре чен „це нен 
сътруд ник“ на ор га ни зи ра но то съ дийст во в бор ба та за за щи та на 
ин те ре си те на съ диите и не за ви си мост та на съ деб на та власт. Израз 
на от но ше нието на Третото об що събра ние на СБС към пробле-
ми те на ад во ка ту ра та е и точ ка 8 в днев ния му ред – ре фе ра тът на 
Атанас Цанев, член на Софийския окръ жен съд, на те ма „Адвокат-
ската за щи та ка то по мощ в пра во раз да ва не то“. Събранието се 
обя вя ва от но во за „въз ста но вя ва не на ад во кат ска та за щи та пред 
всич ки съ деб ни ин стан ции в стра на та“ ка то необ хо ди мост за пра-
во съд но то де ло, до ка за на в прак ти ка та на ци ви ли зо ва ни те дър жа-
ви. Резолюцията се ар гу мен ти ра, от ед на стра на, с оценка та, че 
пре махва не то на ад во кат ска та за щи та пред ми ро ви те съ дии и 

26 В. „Съдийски вест ник“, № 17–18 от 5 май 1922 г., 2–3; Адвокатски преглед, 
№ 19–20 от 1 май 1922 г., 2–3. 
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ВАС „не до не се очак ва ни те ре зул та ти“ и пред ставля ва „го ля ма 
опас ност“ за род но то пра во съ дие, а от дру га – с исто рията и за-
дъл жи тел но то при ла га не на ад во кат ска та за щи та в Западна 
Европа. Наред с то ва в ре зо лю цията се пред ла га да се взе мат мер-
ки за за сил ва не на взаим ния кон трол на ко ле гията и над зо ра на 
съ деб на та власт.27

Съдийството по лу ча ва сил на мо рал на под кре па от СБА. Д-р 
Борис Вазов от кри то и са мокри тич но за да ва въпро са: „Готови ли 
сме да по мог нем?“, и от го ва ря: „Ние не мо жем да оста вим съ-
диите на тях на та соб ст ве на участ; ние сме мо рал но за дъл же ни...“. 
Освен съ би ра не то на па рич ни сред ст ва ад во ка ти те са при зо ва ни 
да не заемат „опраз не ни те съ дийски места“28. В под кре па на увол-
не ния Атанас Цанев „Адвокатски преглед“ публи ку ва не го вия 
ре фе рат на те ма „Адвокатската за щи та ка то по мощ в пра во раз да-
ва не то“29. СБА поста вя под съм не ние изявле нията на ми нистър 
Янев на сре ща та му с УС на СБС за не за ви си мост та на съ деб на та 
власт и нес ме ня емост та на съ диите. Велю Кючуков ха рак те ри зи-
ра декла ра цията му „най-мал ко, ка то без по доб на де ма го гия“30. От 
своя стра на Д. Велев обръ ща вни ма ние на пред ло же нията на 
послед ния кон грес на БЗНС да се съз да дат за ко ни за най-стро го 
преслед ва не на съ диите и про ку ро ри те с мо ти ва, че те са пър во-
из точ ник на ко руп цията в стра на та. Авторът при зо ва ва ад во ка ту-
ра та да вле зе с достойн ст во в „не достойна та инак бор ба“, за да се 
за щи тят досто ле пието и ав то ри те тът на ма гистра ти те.31

В та ка ва по ли ти ческа об ста нов ка и за ко но да тел на уред ба се 
свик ва Второто об що го диш но събра ние на Съюза на бъл гар ски-
те ад во ка ти. То се про веж да на 6 и 7 юли в са ло на на те атър 
„Ренесанс“ (бив ше то ки но „Възраждане“) в София. Според пред-

27 В. „Съдийски вест ник“, № 17–18 от 5 май 1922 г., с. 15. 
28 Вазов, Б. Готови ли сме да по мог нем? – Адвокатски преглед, № 19–20 от 1 

май 1922 г., 1–2. 
29 Пак там, № 21–22 от 15 май 1922 г., 1–2; № 23–24 от 1 юни 1922 г., 1–3. 
30 В. „Съдийски вест ник“, № 17–18 от 5 май 1922 г., 18–19; Кючуков, В. 

Изявленията на Министра на пра во съ дието. – Адвокатски преглед, № 23–24 от 
1 юни 1922 г., 9–10. 

31 Велев, Д. Нови за ка ни сре щу съ диите. – Адвокатски преглед, № 25–27 от 
15 юни 1922 г., с. 6. 
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ва ри тел на та ор га ни за ция и под го тов ка об що то събра ние е тряб-
ва ло да за се да ва в 45-а ауди то рия на Юридическия фа кул тет на 
Софийския уни вер си тет. Предния ден оба че, без да пре дупре ди 
ръ ко вод ст во то на съ юза, ми нистъ рът на на род но то прос ве ще ние 
Стоян Омарчевски из да ва за по вед, с която забра ня ва про веж да-
не то му в сгра да та на Софийския уни вер си тет. В из пъл не ние на 
ми нистер ска та за по вед сто лич ният гра до на чал ник поста вя по ли-
цейска стра жа око ло фа кул те та. Замисълът да се про ва ли събра-
нието оба че про па да.

В ра бо та та на об що то събра ние участ ват 123-ма чле но ве от 
София и 40 от про вин цията. Лично пред ста ве ни по пъл но мо щие 
са 48 ад во ка ти, които се смя тат за ре дов ни де ле га ти.

Второто об що събра ние е от кри то от пред се да те ля на УС на 
СБА Георги Згурев. Той ана ли зи ра „ре ак цион ни те ре фор ми“ на 
пра ви тел ст во то и после ди ци те от тях за ад во ка ту ра та и за на се ле-
нието. По ду ми те му „въпре ки ве ков но уста но ве ни те прин ци пи..., 
че ад во ка та е об щест вен деятел и слу жи тел, че не го ва та про фе сия 
е об щест ве на длъж ност, че без пра во за щит ни ци и пъл но мощ ни-
ци, не мисли мо е истин ско пра во съ дие, че ор га ни за цията на за щи-
та е необ хо ди ма за ин те ре си те на съ деб но то достойн ст во“, зе ме-
дел ският ка би нет „уза ко ни обрат но то“. Георги Згурев от бе ляз ва 
спе циал но „още по-чув ст ви тел ни те уда ри“ вър ху съ дийст во то, 
пъл но то уни що жа ва не на нес ме ня емост та и за явя ва, че „дог де то 
не се въз ста но вят всич ки усло вия, при които са мо е въз мож но 
пра вил но то функ циони ра не на пра во съ дието, бор ба та ня ма да 
спре“. По ду ми те му съ юзът тряб ва „с достойн ст во да из пъл ни 
своя об щест вен дълг и да оста не ве рен страж на бъл гар ско то пра-
во съ дие“.

В бю ро то на Второто об що събра ние са из бра ни из вест ни 
ад во ка ти от сто ли ца та и стра на та, изя ве ни ра де те ли на идеята за 
обе ди ня ва не на ад во ка ти те в свой про фе сиона лен съ юз: пред се-
да тел – Андрей Башев (Плевен), под пред се да те ли – Недко 
Каблешков (Пловдив) и Асен Касабов (Кюстендил), секре та ри – 
Св. Симеонов (Видин), Гавалюгов (Бургас), Станчев (Свищов), 
Соколов и Александър Сталийски (София).
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Силно впе чат ле ние пра вят ду ми те на Андрей Башев, произ-
не се ни с въл не ние и из пъл не ни с мъд рост. Той при зо ва ва ко ле ги-
те си да вло жат уде се то ре ни уси лия и от хо ра по мощ ни ци на пра-
во съ дието да ста нат „хо ра об щест ве ни ци“, които „да бъ дат пър ви 
в ре до ве те на бор ба та“ сре щу пра ви тел ст во то.32 Адвокат с 35-го-
ди шен стаж, А. Башев първи из ди га в Плевен идеята за съз да ва не 
на СБА и ор га ни зи ра Плевенската ад во кат ска ко ле гия за нейно то 
ре али зи ра не.33

Събранието е поз д ра ве но от раз лич ни про фе сионал ни и об-
щест ве ни ор га ни за ции: СБС (Никола Чехларов), Софийския ад-
во кат ски съ вет (А. Додов), Софийския уни вер си тет и Юриди-
ческия фа кул тет (проф. д-р Тодор Кулев), Съюза на за пас но то 
офи цер ст во (ген. Лазаров), Българското ин же нер но-ар хи тек тур но 
дру жест во (инж. Гъдев), Българския жен ски съ юз (Д. Иванова), 
пен сион но то дру жест во „Старини“ (д-р М. Панчев). Получени са 
и мно го те легра ми от ад во кат ски съ ве ти, кло но ве на съ юза, от-
дел ни ад во ка ти, как то и от Народния съ юз за за щи та на по зем ле-
на та соб ст ве ност, Видинското жен ско дру жест во „Развитие“, 
Варнен ската про ше но писка ор га ни за ция, Дружеството на за пас-
ни те офи це ри във Видин, Директората на Свободния уни вер си тет 
и др.

Гости на събра нието са всич ки чле но ве на УС на СБС. Този 
факт пот вър ж да ва ду ми те на Н. Чехларов, из ре че ни в при ветст-
вието му до де ле га ти те, че съ дийският съ юз е „най-близ ка та и 
най-срод на ор га ни за ция“ до СБА, която се бо ри и не же лае съ ди-
ли ща та да се ли шат „от цен но то сътруд ни чест во на ад во ка ту ра-
та“34. Професор д-р Т. Кулев из ра зя ва со ли дар ност та на ака де-
мич на та об щ ност „с пред ста ви те ли те на най-буд на та, най-от зив-
чи ва та, най-ак тив на та и най-бор ческа та част на бъл гар ска та ин те-
ли ген ция“. Той из каз ва бла го дар ност та на про фе сор ско то тя ло 
към СБА за мо рал на та и ма те риал на та под кре па на бор ба та му за 

32 Пак там, № 28 от 15 юли 1922 г., 1–3, с. 9. 
33 Вж. Йочев, Е. В служ ба на бъл гар ско то пра во съ дие и на ад во ка ту ра та. 

История на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти (1920–1944). С.: Център за обу че-
ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“, С.: Сиби, 2020, 38–40. 

34 Адвокатски преглед, № 28 от 15 юли 1922 г., 3–8. 
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ав то но мия на уни вер си те та. Д. Иванова из каз ва бла го дар ност на 
съ юз но то ръ ко вод ст во за включ ва не то в проек та за нов за кон за 
ад во ка ти те на пра во то на же ни те, за вър ши ли юри ди ческо обра зо-
ва ние и из дър жа ли из пи та, да упраж ня ват ад во кат ска та про фе-
сия.

Делегатите об съж дат три ос нов ни те ми: 1) пред ста ве ния от 
УС на СБА проект за устройст во то на ад во ка ту ра та; 2) идеята за 
ад во кат ска та са мо по мощ; 3) но ва та так ти ка на съ юза в от го вор на 
ан тиад во кат ска та по ли ти ка на управля ва щи те.

С цел да се ви дят и пре це нят по со че ни те пробле ми в дъл бо-
чи на участ ни ци те в събра нието из слуш ват ре фе ра ти те на 
Димитър Бочаров на те ма „Съдебната власт и ад во ка ту ра та у нас“ 
и на д-р Александър Иванов – „Създаване на взаимо по мощ на ка-
са на Съюза на ад во ка ти те“. Така се поста вя на ча ло то на ед на бо-
га та и успеш на тра ди ция по вре ме на об щи те събра ния на съ юза 
да се из на сят ре фе ра ти по важ ни и ак ту ал ни въпро си от раз лич но 
естест во, има щи пря ко от но ше ние към дейност та на ор га ни за-
цията и към пра во съд но то де ло.

Предвид об шир на та те ма Д. Бочаров се спи ра ос нов но на 
състоянието на съ деб на та власт и на ад во ка ту ра та в конкрет ни те 
по ли ти чески усло вия. Той просле дя ва и ана ли зи ра за ко но да тел-
на та по ли ти ка на зе ме дел ско то пра ви тел ст во и после ди ци те от 
нея вър ху пра во раз да ва не то. Заключението, до което сти га, е точ-
но и ед ноз нач но – днеш но то пра ви тел ст во уни що жи съ дийска та 
нес ме ня емост „съв сем“; то я пре мах на, „за да пре мах не и не за ви-
си мост та на пра во съ дието“. Димитър Бочаров обос но ва ва необ-
хо ди мост та ад во ка ту ра та да да де „пъл на та си под кре па“ на съ-
дийст во то, за да оста не то на своята ви со та. Във вто ра та част на 
ре фе ра та си той раз ви ва виж да нията си от нос но място то на про-
ку ро ри те и иска не то те да бъ дат нес ме ня еми на ред със съдиите. 
Смя та за погреш но схва ща не то, че „про ку рор ския над зор е ор ган 
на пра ви телств. власт и че се на ми ра в пъл на за ви си мост от 
Министра на пра во съ дието“. Димитър Бочаров спе циал но от бе-
ляз ва, че ми нистъ рът „не е пра ви тел ст вен про ку рор, а е Държавен 
про ку рор, кой то от име то на вър хов ния пред ста ви тел на Държа-
вата упраж ня ва кон трол вър ху дейност та на про ку ра ту ра та, без 
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да мо же сам да упраж ня ва нейни те функ ции“, т.е. той не тряб ва 
да се смя та за из точ ник на про ку рор ска та власт, за фо кус, къ де то 
се сби рат, на че ват и свър ш ват пра ва та и за дъл же нията на публич-
но то об ви не ние“. Във връз ка с то ва из рич но под чер та ва, че „ко га-
то пра вят за явле ния или да ват заклю че ния, про ку ро ри те дейст ву-
ват един ст ве но на ос но ва ние на своите убеж де ния и на съ щест ву-
ющи те за ко ни“, което пре допре де ля об щия, публи чен ха рак тер 
на тях на та дейност.

Димитър Бочаров опре де ля ад во ка ту ра та ка то „це нен по-
мощ ник на съ да при пра во раз да ва не то“, „не за ме ним съ вет ник на 
съ дията при ин терпре та цията на за ко на и при под веж да не то на 
конкрет ния слу чай под об щи те нор ми на за ко на“. Като раз глеж да 
от та зи по зи ция ан тиад во кат ска та по ли ти ка на пра ви тел ст во то, 
той сти га до из во да, че тя е част от бор ба та на управля ва щи те 
про тив ин те ли ген цията и на на ся удар „пре ди всич ко вър ху пра во-
съ дието“, а чрез не го – и вър ху ос но ви те на дър жа ва та. По то зи 
на чин Д. Бочаров обос но ва ва необ хо ди мост та от един на бор ба в 
за щи та на съ деб на та власт и очер та ва во де ща та ро ля на ад во ка ту-
ра та в нея.35

Рефератът пре диз вик ва ши рок ин те рес сред де ле га ти те. 
Отношение по не го взе мат 23 ад во ка ти, в то ва число 13 от София. 
Избрана е 9-член на ко ми сия в състав: Г. Згурев, д-р Й. Фаденхехт, 
В. Кючуков, д-р Б. Вазов, Д. Бочаров, А. Милковски, Р. Василев, 
Ал. Войводов и Ил. Атанасов.

Общото събра ние сти га до из во да, че „раз ру ши тел но то де ло 
вър ху съ деб на та власт е на пъл но за вър ше но. На бъл гар ска та ма-
гистра ту ра се по соч ва пъ тя на па де нието“, а то ва „оз на ча ва и па-
де ние на дър жа ва та“. В ре зо лю цията се из ра зя ва ува же ние към 
съ диите и про ку ро ри те, ста на ли жер т ва на своя про фе сиона лен 
дълг, и се за явя ва го тов ност та на СБА „да се бо ри докрай за въз-
ста но вя ва не нес ме ня емост та и не за ви си мост та на бъл гар ска та 
ма гистра ту ра“. Делегатите да ват най-ши рок ман дат на УС на 
СБА да во ди бор ба та „за тър жест во то на пра во съд но то де ло“36.

35 Пак там, № 28 от 15 юли 1922 г., 12–16. 
36 Пак там, с. 23. 
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След диску сията по вре ме на Второто об що го диш но събра-
ние до пъл не ният и пре ра бо тен проект за устройст во то на ад во ка-
ту ра та заед но с мо ти ви те, по пред ло же ние на Павел Стефанов, 
под кре пе но от Главинов и Янко Стоенчев, е из пра тен от но во за 
мне ние и пре по ръ ки до ад во кат ски те ко ми те ти и ад во ка ти те в ця-
ла та стра на, а но вият УС на СБА е на то ва рен да ги обоб щи и да 
съста ви окон ча те лен ва риант на за ко нопроек та. Решението из-
рич но изиск ва вся ка напра ве на про мя на да се мо ти ви ра.37

Делегатите се за поз на ват и с ос нов ни те идеи и пре по ръ ки, 
съ дър жа щи се в ре фе ра та на д-р А. Иванов. Поради спе ци фи ка та 
на ма те рията и би ту ва щи те в ад во ка ту ра та раз лич ни мне ния по 
въпро са той раз глеж да всестран но и за дъл бо че но исто рията, не-
доста тъ ци те и пре дим ст ва та на раз лич ни те фор ми на взаимо по-
мощ.38

Според по лу че ни те 99 от го во ра на анке та та, ор га ни зи ра на 
от УС на СБА, иска нията за оси гу ря ва не се под реж дат по след ния 
на чин: за смърт – 88, про тив за бо ля ва не – 67, за без ра бо ти ца – 60, 
за стар ческа пен сия – 55, и за ин ва лид на пен сия – 46. Авторът 
ана ли зи ра вся ко от по со че ни те иска ния и ка то взе ма пред вид 
небла гоприят на та ико но ми ческа сре да, неста бил ност та на ле ва, 
мла дост та и ма ло числе ност та на съ юза, пред ла га СБА да въз-
приеме „прин ци па на ко лек тив но то оси гу ря ва не на всич ки чле но-
ве, ка то се преоси гу ри при ня кое со лид но застра хо ва тел но дру-
жест во“. Тази стъп ка се раз глеж да ка то на ча ло на съз да ва не то на 
взаимоспо ма га тел на та ка са.

В ре зо лю цията по взаимо по мощ та се кон ста ти ра, че по ра ди 
„сла би те сред ст ва, с които за се га раз по ла га съ юза и фак та, че 
зна чи тел на част от упраж ня ва щи те ад во кат ска та про фе сия, стоят 
още вън от ор га ни за цията“, се на ла га „раз ме ри те на взаимо по-
мощ та в на ча ло то да бъ дат по-огра ни че ни, ка то се поч не от оси-
гу ров ка та в слу чай на смърт“. Второто об що го диш но събра ние 
взе ма ре ше ние съ юзът „да ор га ни зи ра взаимо по мощ та на чле но-

37 Пак там, 9–10. 
38 Адвокатски преглед, № 28 от 15 юли 1922 г., с. 10; Иванов, А. Създаване 

на взаимо по мощ на ка са за Съюза на ад во ка ти те. – Пак там, 16–22. 
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ве те“ на ор га ни за цията, ка то „въз ла га на УС на СБА да из ра бо ти 
усло вията и да ги ту ри в дейст вие в най-ско ро вре ме“39. 
Предприетите стъп ки по каз ват, че съ юзът раз глеж да взаимо-
помощ та ка то своя ос нов на за да ча на ред с из ра бот ва не то на нов 
за кон за ад во ка ти те.

Съществено място в ра бо та та на събра нието заема об съж да-
не то на так ти ка та на съ юза в от го вор на за ко но да тел на та по ли ти-
ка на зе ме дел ско то пра ви тел ст во и в за щи та на ад во ка ту ра та. 
Второто об що го диш но събра ние приема спе циал на ре зо лю ция 
по то зи въпрос. В ра зиск ва нията взе мат участие 14 де ле га ти, сред 
които д-р Б. Вазов, проф. д-р Й. Фаденхехт, Д. Константинов, 
П. Бояджиев, Ал. Милковски, Ал. Огнянов, Т. Гудев, Ив. Хрело-
панов, Ал. Войводов. Новата так ти ка на ор га ни за цията включ ва 
мер ки и дейст вия, които по своето съ дър жа ние и це ли са 
своеобра зен от го вор на настъпле нието на пра ви тел ст во то и на не-
го ви те под дръж ни ци. Събранието вме ня ва в дълг на все ки съ-
юзен член „да не приема съ деб на длъж ност до ка то трае днеш ния 
ре жим“, как то и „да от каз ва вся как ва ад во кат ска услу га на клиен-
ти“, които сътруд ни чат на ре жи ма. На вто ро място, в ре зо лю-
цията се пред виж да пре къс ва не „на вся как ви ко ле гиал ни сно ше-
ния“ с ад во ка ти, свър за ни с управля ва щи те. Делегатите се обръ-
щат и към ко ле ги те си, които са из вън ор га ни за цията. В име то на 
най-вис ши те пра во съд ни и про фе сионал ни ин те ре си те ги при зо-
ва ват „да се со ли да ри зи рат с ре ше нията на съ юза“, ка то ед новре-
мен но с то ва ги пре дупреж да ват, че ня ма да се приемат за чле но-
ве ония, които не се съ обра зя ват с по со че ни те изиск ва ния. 
Същото пре дупреж де ние се от пра вя и към съ деб ни те кан ди да ти и 
дру ги ли ца, които би ха заели места та, ос во бо де ни от увол не ни и 
на пус на ли ма гистра ти. Заслужава вни ма ние и ува же нието, де-
мон стри ра но към съ диите и про ку ро ри те, ста на ли жер т ва на пра-
во съд на та по ли ти ка на управля ва щи те. СБА за явя ва, че „ще се 
бо ри докрай за въз ста но вя ва не нес ме ня емост та и не за ви си мост та 
на бъл гар ска та ма гистра ту ра“. УС на СБА по лу ча ва най-ши рок 

39 Иванов, А. Създаване на взаимо по мощ на ка са за Съюза на ад во ка ти те. – 
Пак там, с. 19, 22, 23. 
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ман дат да ръ ко во ди „бор ба та за тър жест во то на пра во съд но то 
дело“40.

Решенията на Второто об що го диш но събра ние по въпро са 
за так ти ка та раз ви ват и конкре ти зи рат иде ите и иска нията, за лег-
на ли още в ре зо лю цията на Плевенската ад во кат ска ко ле гия и на 
уч ре ди тел но то събра ние. Във вре ме, ко га то се во ди бор ба за 
привли ча не на все ки ад во кат в ре до ве те на съ юза, събра нието 
зат ва ря вра ти за част от ад во ка ти те и поста вя до пъл ни тел ни усло-
вия за член ст во в ор га ни за цията, които са про дик ту ва ни от ин те-
ре си те и достойн ст во то на ця ла та ко ле гия.

Контролът вър ху из пъл не нието на съ юз но то ре ше ние да не 
се пре доста вя ад во кат ска за щи та на ак тив ни те пред ста ви те ли и 
сътруд ни ци на власт та се осъ щест вя ва от УС на СБА и от ръ ко-
вод ст ва та на кло но ве те.

Второто об що го диш но събра ние на СБА об съж да и ор га ни-
за цион ни въпро си. Това се на ла га от са мо то раз ви тие на съ юза, от 
въз ник на ли те пробле ми със съ би ра не то на член ския внос и або-
на мен та за съ юз ния ор ган. В от че та на УС на СБА са мокри тич но 
се приз на ва, че уси лията му да не оста не ни то един ад во кат из вън 
съ юза „не са увен ча ни с пъ лен успех“. Към 1 юли 1922 г. в съ юза 
чле ну ват 592-ма ад во ка ти, ор га ни зи ра ни в 34 ко ми те та, или 1/3 
от всич ки ад во ка ти. Може би поста ве на та за да ча е твър де ам би-
циоз на и ре ал но неосъ щест ви ма на то зи етап. В своята дейност 
ръ ко вод ст во то на съ юза се сблъск ва с апа тията и без раз ли чието 
на ко ле гите си. Софийският клон из пра ща ин ди ви ду ал ни пис ма 
по ка ни до всич ки те 400 ад во ка ти в София, но са мо по ло ви на та от 
тях ста ват чле но ве на съ юза. Подобно е по ло же нието и в стра-
ната.

Все още не укреп на лият ор га ни за цион но съ юз из пит ва и се-
риоз ни фи нан со ви труд ности. През вто ра та съ юз на го ди на 
постъпле нията от встъ пи тел ни и член ски вноски, от або на мент за 
„Адвокатски преглед“, от ве че ринки (в София, Лом, Плевен, 
Сливен, Варна и Ловеч), от обявле ния и лихви са об що 118 049 
лв. За съ щия период са из раз ход ва ни 89 346 лв. за пе чат и експе-

40 Пак там, с. 23. 



22 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2022

ди ция на съ юз ния ор ган, за кан це лар ски ма те риали, за хо но ра ри 
и запла ти.41

Неочаквано все по-оче ви ден и остър ста ва пробле мът с ре-
дов но то пла ща не на член ския внос и на або на мен та за „Адвокат-
ски преглед“. Това по раж да опас ност за нор мал но то функ циони-
ра не на ор га ни за цията и за нейно то бъ де ще, срав ни ма с „не заин-
те ре со ва ност та и апа тията“ на ад во ка ти те, стоящи из вън съ юза. 
Подобно е по ло же нието и с або на мен та и раз простра не нието на 
„Адвокатски преглед“. Една от при чи ни те, които кло но ве те по 
места кон ста ти рат, е обед ня ва не то на ад во ка ти те. В тър се не на 
от го вор на ор га ни за цион ни те не уда чи и пробле ми Русенският 
клон от бе ляз ва, че уси лията и окръж ни те на УС на СБА оста ват 
„глас в пусти ня“ и все ки „се из ви ня ва с пре жи вя ва на та кри за“. На 
та зи ос но ва Русенският клон сти га до заклю че нието, че „ре зул та-
ти те щя ха да бъ дат мно го по-дру ги, ако член ст во то не бе ше 
съпро во де но с та ки ва раз хо ди по-го ле ми от съз на нието им (на 
чле но ве те – б. а.) в то ва от но ше ние“42.

Събранието из би ра нов УС на СБА в състав: пред се да тел: 
Георги Згурев, под пред се да те ли: проф. д-р Йосиф Фаденхехт, 
Велю Кючуков, секре тар: Александър Сталийски, ка сиер: Янко 
Стоенчев, съ вет ни ци: д-р Сава Иванчев, Милан Марков, Димитър 
Бочаров, Богдан Йерусалимов. В Редакционния ко ми тет на 
„Адвокат ски преглед“ влизат: проф. д-р Й. Фаденхехт, Велю 
Кючуков, Петър Бояджиев; а в Проверителния съ вет: Константин 
Белчев, Йосиф Мошев, Георги Ахтаров.

Второто об що го диш но събра ние на СБА мо би ли зи ра съ юз-
ни те чле но ве и ця ла та ад во кат ска об щ ност на бор ба про тив 
антиад во кат ско то за ко но да тел ст во на БЗНС и по ли ти ка та му, на-
со че на към огра ни ча ва не на не за ви си мост та на съ деб на та власт. 
СБА ста ва ини циатор и ор га ни за тор на обе ди не нието на ин те ли-
ген цията и на граж дан ст во то, което из ди га не го вия ав то ри тет в 
об щест во то и сла га на ча ло то на но ва сфе ра на дейност на ор га ни-
за цията. През след ва щи те го ди ни съ че та ва не то на про фе сионал-

41 Адвокатски преглед, № 28 от 15 юли 1922 г., 9–10. 
42 ЦДА, ф. 833 К, оп. 2, а. е. 48, л. 39. 
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ни те иска ния и за да чи с важ ни публич ни пробле ми се превръ ща в 
трай на тен ден ция в дейност та на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти, 
пот вър ж да ва ща не го ва та по ли ти ческа не утрал ност и об щест ве-
ната му ан га жи ра ност.


