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За петчленния състав на отделенията на Върховния касационен съд∗ 
 

Заф∗∗ 
 

 
 Анотация: В статията авторът защитава възгледа, че Върховният 
касационен съд може да изпълни основната си мисия да бъде окончателен тълкувател 
и уднаквител на правото само ако заседава в по-малко на брой състави, но с 
численост по-голяма от трима съдии. Авторът решително отхвърля съображенията 
в полза на тричленния състав на ВКС – за по-бързо разглеждане и решаване на делата 
и за финансова невъзможност да се увеличи щата на ВКС. Излага и съображения в 
подкрепа на петчленен и седемчленен състав на ВКС при разглеждане и решаване на 
делата, както е във всички културни западни страни. С справяне с големия брой 
натрупани към датата на статията стари дела във ВКС авторът предлага преходни 
мерки със съдопроизводствен, а не съдоустройствен характер. 
 
 Ключови думи: съдоустройство, Върховен касационен съд, отделения, 
състави, тричленен състав, петчленен състав, седемчленен състав, бързина в 
правосъдието, касационно производство, стари дела. 
 

Новият закон за съдоустройството, който е в сила от 2 януари миналата година, 
измени състава на отделенията на Върховния касационен съд, като предвиди да 
заседават пет съдии, вместо трима, както беше по-рано. Мнозина намериха тая реформа 
за неуместна и ненавременна. Между многото съдии и адвокати нейни противници в 
лични разговори се обадиха и двама добри адвокати, народни представители от 
болшинството, които са гласували миналата година за реформата. Отричането им от 
извършеното добро дело ме кара да изляза с тези редове, за да поясня нуждата и 
ползата от възприетия петчленен състав. 

Отвсякъде се прави само едно възражение: правораздаването във ВКС с 
петчленния състав ще става по-бавно и по-скъпо. Поради увеличаването на делата и 
оскъдните средства на държавата, за предпочитане е сега тричленният състав. 
Петчленният състав е лукс, който ще можем да си позволим само когато настанат по-
охолни времена. 

Вярно ли е това? 
Преди всички трябва да се разсее едно твърде много разпространено 

заблуждение, че ВКС е трета редовна инстанция. Делата се разглеждат от две 
инстанции; издадените съдебни актове са окончателни, а решенията и определенията – 
дори изпълняеми. ВКС е създаден, за да проверява само спазени ли са законите и да 
следи за еднообразното им приложение от съдилищата. Той е едно извънредно 
средство, към което страните трябва да прибягват, когато съдът наруши закона. Тази 
дейност на ВКС е много важна; по значение тя иде непосредствено след дейността на 
Народното събрание. Тълкуването на законите е пояснение и понякога доразвиване 
волята на законодателя. Превеждат се нескопосно чужди закони, а съчинените от нас 
често са с противоречиви постановления, неточни изрази и празнини. Нуждата от 
координирането на разните законни нареждания и често пъти от осмислянето им дава 
още по-голямо значение на дейността на ВКС. Решенията му служат за упътване на 
																																																													
∗ Публикувано в сп. „Адвокатски преглед“, г. VII, бр. 8 от 01.01.1927 г. Осъвременен е правописът, 
минимално и текстът. Бел. моя, д-р В. Петров. 
∗∗	Редовен сътрудник на сп. „Адвокатски преглед“ и в-к „Право“ през 20те и 30те години на 20 век. Други 
сведения за автора не са известни на сайта „Съдебно право“. Бел. моя, д-р В. Петров.	
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всички съдилища в страната; последните се ръководят от тях при тълкуване на 
законите. Всяко решение освен това туря край на един спор, без да може да се поправи 
вече допусната грешка от съдилищата. 

Като се изхожда от голямото значение1, което има дейността на ВКС, лесно е да 
се разбере, че по отношение на него не могат да се прилагат правилата, напр. за 
мировия съдия, които разрешава стълкновения за дребни интереси, всякога под 
контрола на по-горната инстанция. Също така е неуместно да се иска, макар и 
временно, ВКС да заседава, като окръжните съдилища, в състав от трима съдии и да 
побърза с разчистването на натрупаните дела. 

Този съд не може да действа според обстоятелствата никога бързо, никога бавно, 
Той трябва винаги да решава в необходимия състав, след като добре обмисли, не само 
защото решенията му са непоправими, но и защото вредата от погрешното прилагане 
на закона не се ограничава в кориците на едно дело. Решенията се публикуват и служат 
за ръководство. Ако някое от тях е взето прибързано, погрешно, то не само може да 
послужи за основание да се издадат от съдилищата маса погрешни съдебни актове, но и 
да се ощетят големи частни интереси, защищавани, или оформявани неправилно. Освен 
това от честите грешки авторитетът на съда би се засегнал чувствително, а значението 
на това обстоятелство не се нуждае от пояснение. Ето защо, когато се нарежда 
устройството на ВКС, трябва да се възприемат само онези начала, които са признати за 
необходими и целесъобразни, независимо от временните изисквания. Преходни 
правила за нуждите на една-две години могат да се възприемат по съдопроизводството, 
а не да се изменя съдоустройството. 

Тричленният състав има следните недостатъци: 
1. Числото на отделенията ще бъде много голямо. Сега би требвало да се сведе 

съда в 9 отделения, а понеже този състав е недостатъчен, те ще требва да се увеличат до 
11-12. Между толкова отделения, материята не може да се раздали рационално и затова 
ще има по едни и същи въпроси да се произнасят няколко отделения. От това ще се 
създадат неминуемо противоречия в практиката, защото е известно правилото, че няма 
въпрос, по който всички юристи да са на едно мнение. Затова и не съществуват 
касационни съдилища с дузина отделения, с изключение на Германия, дето за 70-
милионното население не можеха по друг начин да се разпределят 103 касационни 
съдии2. 

2. И в отделението невсякога се решава едногласно от съдиите. Ако един бъде на 
особено мнение, то остава третият съдия да разреши спорния въпрос и създаде по него 
юриспруденция. Очевидно: малко авторитетна и несигурна при промяната на състава. 

3. Същият резултат се получава, когато в състава има съдия, който благодарение 
на повече познания, властолюбив характер, особен начин на убедително приказване и 
пр., успява да се налага на съдия с по-слаб характер (хора сме)! И тогава при малкия 
тричленен състав, Касационният съд фактически се превръща в едноличен съд. 

4. Често се случва някой съдия да отсъства, или е възпрепятстван да заседава. 
Дохождането на съдия от друго отделение е неудобно, защото той не е в течение на 
практиката на отделението, или може да се окаже на друго мнение, а тогава е лесно 

																																																													
1 Това значение е изтъкнато и в чл. 29 от Конституцията, с който се нарежда, че в случай на 
непълнолетие на Царя, ще се избират трима регенти измежду министрите и съдиите на Върховния 
касационен съд. А в Италия Мусолини, който тъй много обезличи парламента, разпредели всички 
държавни служители в 12 класа и постави в първия клас само едно лице – първия председател на 
Касационния съд. 
2 От 30 декември 1923 г. в Италия остана да съществува само един Касационен съд, вместо пет, както 
беше по-рано за гражданските дела. 
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само с един от останалите, да измени практиката и създаде непоследователност в 
работата на съда. 

5. Не требва да се изпуска предвид и това, че постановеното решение едногласно 
от трима апелативни съдии не бива да се отменява от двама касационни съдии (при 
обикновено болшинство3. Последните трябва да бъдат най-малко пет души, та с 
болшинство поне от три гласа да съдят съдебния акт на трима апелативни съдии. 
Защото апелативните съдии не могат да се смятат още за неопитни, недоучени съдии; 
нали от тях се комплектува самия ВКС? Те не бива да се броят „две за едно“, толкова 
повече, че със Закона за съдоустройството, председателят на Апелативния съд, който 
може да участва в състава, се счита йерархически по-горе от членовете на ВКС. 

6. Тричленният състав не е нито по-евтин, нито по-бърз. Ако ВКС се раздроби 
от пет на девет отделения (при сегашния състав), ще са нужни още четири прокурори, 
четири секретари, четири разсилни и пр., които ще увеличат значително разходите на 
съда за заплата, помещение и пр. А работата никак не ще се увеличи. Един малък 
пример с гражданските отделения ще покаже ясно това. Съдиите са петнадесет и всеки 
заседава по три пъти седмично, като взема на заседание по две дела на доклад. Решават 
се следователно 30 дела при едно заседание. Дали тези петнадесет съдии са сведени в 
три отделения по пет души, или в пет отделения по трима, – те все ще решат 30 дела. 
Същото може да се каже и за углавните отделения. Наистина, при петчленния състав 
всеки съдия слуша и дава мнение по 10 дела, вместо по 6, (тричленния състав), но 
трябва да се признае, че това не обременява много съдиите, особено ако са 
предварително добре проучени въпросите, сложени на разглеждане. Нито съдебните 
заседания, нито съвещанията траят дълго, освен при некои сложни, или спорни 
въпроси, за които впрочем не само трима, но и пет съдии са малко, ако се иска едно 
авторитетно разрешение. Френският касационен съд разглежда в едно съдебно 
заседание по 30 и повече углавни дела. Макар да заседават обикновено 16 съдии 
(минимум 11), съвещанията стават много бързо и лесно, (често публично), защото се 
изработва от докладчика предварителен проект на решението. Възможно е 
следователно да се разглеждат и повече дела в едно заседание, стига да се усвои добър 
метод за работа. 

Всички неудобства и недостатъци на тричленния състав сигурно са били 
изпитани от западните народи, от които ние възприемаме съдоустройствени правила, 
защото никъде не съществува такъв карикатурен състав на Касационен съд. Сегашната 
организация на касационните съдилища не е изобретение на един мислител, тя е 
резултат от опита на вековете. Естеството на работата и авторитета на съдебните актове 
са наложили да не заседават по-малко от седем съдии4. Между френските, германските 
и италианските касационни съдии има юристи с голяма известност, но въпреки това, 
смята се, че трима пак са недостатъчни да чертаят пътища и създават юриспруденция. 
Нашите съдии никога не са имали нескромността да твърдят, че са достатъчни и трима, 
когато в чужбина за същата работа е нужен многоброен състав от знаменити техни 
колеги. 

Тричленният състав, прочее, не е никак пригоден за касационния състав. Ако 
поради бедността си не можем да създадем един нормален седмочленен състав, то поне 
трябва по примера на Германия да поддържаме петчленния, защото с него се премахват 
някои от важните недостатъци. 

Но, казват, че ВКС е затрупан; там делата чакат ред по 5-6 години и повече. А 
това е отрицание на правосъдие! 
																																																													
3 Този принцип се спазва строго във Франция. 
4 От 22 март 1924 г. Германският касационен съд заседава в състав от пет съдии. Реформата е прокарана 
само по икономически съображения, въпреки енергичните протести на компетентните лица. 
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Какво да се прави? 
Да се пристъпи по-скоро към реформи, но не като се връщаме назад към 

тричленния състав, а като се отива напред. 
Преди всичко трябва да се увеличи числото на съдиите, защото сегашният 

състав е недостатъчен, за да се справи с огромното число на делата, ненадминато 
процентно от никоя културна страна. Всеки съдия написва годишно около 300 
решения, т.е. четири пъти повече отколкото пишат съдиите от гражданското отделение 
на Френския касационен съд. Като се вземе предвид необходимото време за изучаване 
на делата, справки (юриспруденция и доктрина) и съвещания, ще се види, че 
написването на триста решения годишно не може да бъде добре обмислена творческа 
работа; тя избива на писарлък. Увеличението на съдиите с още 7-8 души обаче не 
трябва да стане по никой начин с формиране на нови отделения, а чрез засилване 
състава на съществуващите. Отделенията трябва да бъдат седем души, като се 
постанови, че заседават най-малко пет души. При това положение, усвоено навсякъде, 
отсъствието на един или на двама съдии не спира работата на отделението, нито става 
нужда да се допълня то с чужди на отделението хора. Сегашното систематическо 
допълняне на углавни отделения със съдии от гражданските и обратно претоварва 
съдиите и пречи много на работата. 

Ако обаче аргументите на финансовия министър са по-силни5 и откаже 
увеличението, то и без него може чувствително да се подобри положението. Така, в 
Паркета [прокуратурата, бел. моя, д-р В. Петров] има един излишен прокурор. В 
Сметната палата се праща един съдия за цяла година. Той трябва да се прибере, като се 
изпрати там по-подходящо лице – съдия от административния съд [ВАС, бел. моя, д-р 
В. Петров], ако въобще е необходимо Като се прибере и изходящия се съдия в 
Парижкия арбитражен съд, ще се получи едно увеличение на съда с трима съдии, а това 
е значително подобрение. Може да се направи и нещо повече. Законодателят, като 
премахна участието на прокурорите по граждански дела, трябваше да бъде 
последователен и да ги освободи и от задължението да дават заключения в 
касационната инстанция. Те не представляват вече никого в гражданския процес, не 
могат да посочват извършени нарушения, нито са потребни осветленията им на един 
добре организиран съд. С тази работа ще се освободят трима прокурори на ВКС 
(граждански отделения) и двама зам. прокурори от апелативните съдилища. Ако те се 
преназначат за съдии, положението би се идеално подобрило, без никакво увеличение 
на разходите. 

Но освен тези съдоустройствени реформи, необходими са и някои 
съдопроизводствени. 

1. С една преходна наредба, като допълнение на § 250 от Закона за гражданското 
съдопроизводство и § 128 от Закона за углавното съдопроизводство, всички стари дела, 
по които наказанието или имотният интерес е незначителен, да се изпратят за 
разглеждане на трите апелативни съдилища, които и сега решават такива дела за също 
такива дребни искове и малки наказания. Тия дела са стари и са изгубили много от 
значението си. Не бива те да пречат на ВКС да разгледа своевременно по-важните. 

2. Като се разчисти съдът от натрупаните дела, трябва и да се ограничи напливът 
на нови, неоснователно създадени. Да се отмени нещастната реформа с възлагане на 
ВКС да разглежда частни жалби по същество, нещо, което е противно на естеството на 
работата и задачите му. То е и безсмислено, като се възлага същевременно на 
апелативните съдилища, които са съд по същество, да разглеждат пък касационни дела. 
Да се предадат на административния съд [ВАС] пенсионните и регулационните дела. 
																																																													
5 Ако честите платени ваканции на Народното събрание се съкратят само с пет дни годишно, ще се 
получат достатъчно средства за уредбата на ВКС. Какво би могъл да възрази финансовият министър? 
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3. Написването на касационна жалба е една деликатна, мъчна работа. Често се 
изгубва делото, само защото е зле написана касационната жалба. Трябва безусловно да 
се забрани подаването на касационна жалба, неподписана от адвокат (освен по 
арестантски дела). Дори требва да се изисква, щото тя да бъде приподписана от двама 
адвокати, които да поемат отговорност, че тя не се подава съвсем без основание, за да 
се тормози противника, или бави делото. 

4. При оставяне касационната жалба без последствие, подателят да плаща в 
двоен размер касационния депозит, а Касационният съд да го осъжда веднага и на 
разноските на тази инстанция, както прави Италианския касационен съд. 

Само така ще се намали броят на явно несъстоятелните касационни жалби и 
съдът ще има достатъчно време да разглежда, по-скоро и добре, постъпилите дела.
  


