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 Анотация: Статията е посветена на създаването на първата професионална 
организация на съдиите и прокурорите в България. В първите години на ХХ в. се създават 
професионални организации на съдиите в редица страни на Западна Европа. Слага се 
началото на общоевропейски процес. Първите призиви и гласове за обединяване на 
българското съдийство прозвучават още в края на управлението на Народнолибералната 
партия, в годините, когато съпротивата срещу потъпкването на демократичните права 
и свободи придобива широк и организиран характер (1905-1907 г.). Основните искания на 
българските съдии са сходни с тези на колегите им от Западна Европа – независимост на 
съдебната власт, по-високо качество на правораздаването, по-добро материално 
положение на магистратите. Причините, които ги пораждат, са коренно различни и 
носят специфичен български оттенък – най-вече липсата на пълна и гарантирана 
несменяемост на съдиите. На 28 октомври (сряда) 1908 г. в София се провежда събрание 
на съдии от столицата и провинцията, което е част от поредицата срещи и разговори по 
повод възникналата идея за създаване на съдийско дружество. То избира специална 
комисия със задача да изработи проектоустав на дружеството. Събранието приема 
позив към съдиите в България, с който се призовават да популяризират идеята за 
сдружаването на магистратите и да работят за нейното осъществяване. Единственият 
документ, стигнал до нас, потвърждаващ не само създаването, но и конкретната и 
ползотворна дейност на Дружеството на българските съдии, е „Мнение на Управителния 
съвет на Дружеството на българските съдии по законопроекта за устройството на 
съдилищата“ от 19 декември 1909 г. Независимо от краткото съществуване на 
Дружеството на българските съдии, значението на неговото учредяване е в осъзнаването 
на практическата нужда от създаване на подобна организация, в очертаните виждания 
относно характера, структурата, целите и формите й на работа. За първи път открито 
и ясно организираното съдийство представя своята позиция пред обществото и 
управляващите и заявява готовността си да работи за издигане на престижа и 
авторитета на правосъдието. Полагат се основите на един модел на взаимодействие 
между съдиите в лицето на представителния орган на тяхната професионална 
организация и Министерството на правосъдието, който получава развитие през 
следващите години. 
 
 Ключови думи: независимост на съдебната власт, бързина и качество на 
правораздаването материално положение на магистратите, несменяемост, съдийство, 
професионални интереси, сдружаване, стачка 

 
 

България е сред първите страни в Европа и единствената на Балканите, в която в 
началото на ХХ век съдийството се организира с цел подобряване на правосъдието и 
защита на професионалните си интереси. Редица фактори и условия налагат това, но 
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решаващата роля принадлежи на съдиите и прокурорите, които осъзнават тази 
необходимост и я превръщат в реалност. 

 
1. ПРАВОСЪДИЕТО ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХ ВЕК 
 
През първите години на ХХ век правораздаването в страната изпитва сериозни 

трудности и се сблъсква с многобройни проблеми. В развитието му ясно и отчетливо се 
открояват две разнородни, но взаимносвързани и допълващи се черти. То е бавно и 
невинаги безпристрастно, не отговаря в необходимата степен на обществените нужди и 
изисквания. Освен това се намира под силен и постоянен политически натиск и контрол. 

Това тревожно състояние е породено от различни причини и обстоятелства, плод 
както на несъвършеното законодателство, така и на слабости и недостатъци вътре в самата 
магистратура (постоянно движение и претовареност на съдиите, недобра организация на 
съдилищата и др.). 

Особено силно е негативното влияние на изменението на ЗУС от м. юли 1899 г., 
приет от либералното мнозинство в Х ОНС1. Според текста на чл. 141 несменяеми стават 
всички съдии и съдебни следователи, които от деня на обнародването на закона “са 
прослужили най-малко 15 години по съдебното ведомство”2. Под привидната цел 
несменяемостта да се разпростре върху всички съдии и по този начин да се “поправи 
неправдата” в стария закон, на практика се стига до фактическото й ограничаване, до 
запазването само на “нейния гол принцип”3. Законът лишава апелативните и касационните 
съдии без 15 г. стаж от вече придобитото право на несменяемост. Промяната е част от 
законодателната и антидемократичната политика на либералите, насочена към защита и 
съхраняване на властта. 

В края на първото десетилетие на новия век съдилищата „са по-слаби и по-негодни“ 
да отговорят на изискванията за справедливо, достъпно и бързо правосъдие.4 На условията 
за несменяемост отговарят само магистратите във ВКС и по-голяма част от магистратите в 
апелативните съдилища. 

През 1909 г. в страната работят 315 съдии, с 27 повече в сравнение с 1900 г. 
Мировите съдии се увеличават с 14, окръжните със 7, а апелативните с 6. Съставът на ВКС 
остава непроменен. За разлика от предходното десетилетие новоназначените съдии са с 
юридическо образование. Съдиите практици остават все още мнозинство в мировите 
съдилища – 78,7 %, и сред следователите – 51 %. През 1907 г. от 237 съдии и прокурори в 
ОС, АС и ВКС 234 са с юридическо образование, от 122 мирови съдии 26 са юристи, а от 
49 следователи – 25. Адвокатите са 828, а дипломираните юристи – 406. През 1887 г. от 
всичко 342 съдебни лица само 67 (19,6 %) имат юридическо образование. По-големият 
брой юристи се отразява позитивно върху нивото на правораздаването. През 1906 г. във 
ВКС постъпват 3920 жалби, 3 пъти повече в сравнение с 1887 г., от тях за основателни са 
признати 998 – 25 %, срещу 355 – 27 %, през 1887 г. 

Продължава тенденцията на увеличаване на броя на постъпилите дела, което оказва 
съществено влияние върху дейността на съдилищата. Докато през 1900 г. на 1 мирови 
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съдия се падат 3693 постъпили дела, през 1909 г. те достигат 4468. В окръжните съдилища 
техният брой е съответно 381 и 484, в апелативните – 158 и 192, във ВКС – 222 и 273. През 
1900 г. един следовател работи по 296 дела, а през 1909 г. – по 363. Повишената 
натовареност на съдиите оказва негативно влияние върху качеството и бързината на 
правораздаването. 

Запазва се и тенденцията на нарастване на отложените и висящите дела. През 1900 г. 
на 1 мирови съдия се падат 602 висящи дела, а през 1909 г. – 1309, на един окръжен съдия 
съответно – 270 и 353, на един апелативен съдия – 130 и 207, на един съдия във ВКС – 172 
и 201, и на един следовател – 39 и 44.5 С цел да ограничи задълбочаването на този проблем 
и да засили контрола върху съдилищата от 27 май 1903 г. Министерството на правосъдието 
под ръководството на министър д-р Никола Генадиев (6 май 1903 – 30 януари 1904 г., 
завършил право с докторат в Брюксел – 1891 г.) въвежда задължителни ежемесечни отчети 
за насрочените и отложените дела, както и за причините, които ги пораждат. Разработена е 
и специална таблица, в която са посочени 21 конкретни причини. Първите отчети 
потвърждават сериозността на проблема. Апелативните и окръжните съдилища отлагат 
почти 1/3 от насрочените дела.6 

Резултатите от инспектирането на съдилищата в Кюстендил, Пловдив, Бургас, 
Ямбол, Сливен, Видин, Свищов, Кнежа и Русе, извършено от министъра на правосъдието 
д-р Петър Стайков (30 януари 1904 – 18 август 1905 г., завършил право с докторат в 
Брюкселския университет – 1894 г.), показват, че предприетите мерки не дават 
положителен резултат. Нещо повече, бавността в правораздаването дори се увеличава, а в 
някои съдилища по оценката на д-р Стайков „тя е достигнала до степен да изчезва и самото 
понятие правосъдие“7. Това му дава основание да направи твърде нелицеприятния извод: 
„Невъзможно е да се твърди, – пише той в конфиденциално писмо от 11 март 1904 г. до 
председателя на ВКС Хр. Павлов – че в отношение бързото и безпристрастно раздаване на 
правосъдието, както и в отношение на една колко-годе установена юриспруденция при 
прилагането на действащите в страната закони, нашето Княжество би могло да заема едно 
почетно място между европейските държави.“8 

Състоянието на съдебната система и в частност бавното правосъдие подхранват и 
засилват съществуващото негативно отношение на обществото към нея. Поради тази 
причина предложенията за увеличаване на заплатите и за разширяване на несменяемостта 
на съдиите предизвикват съмнение и неодобрение. 

Ревизията на апелативните съдилища (1909 г.), разпоредена от министъра на 
правосъдието д-р Тодор Кръстев (16 януари 1908 – 5 септември 1910 г.), потвърждава 
извода за недостатъчната предварителна подготовка на делата, за масовото им отлагане 
(40–50 % от насрочените дела), за бавното правораздаване.9 
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Върху състоянието на правораздаването оказват влияние и редица други фактори и 
причини от организационен, финансов и морален характер. След 1900 г. с цел икономии 
броят на съдиите в едно отделение е намален от 4-ма на 3-ма, не се увеличават и съставите 
на съдилищата, към които минават районите на закритите съдебни места. Много от 
кандидатите за съдебна длъжност напускат след приключване на законния стаж. Наред с 
растящия брой закони и постоянните им изменения и допълнения се увеличават и т.нар. 
допълнителни задължения на съдиите, а именно: ръководство на изборни бюра, 
преминаването на пенсионните дела от финансовите служби към съдилищата и др. 

Големият обем работа превръща съдията в „жива машина за скоро фабрикуване на 
решения, присъди“, които, естествено, са „не достатъчно обмислени и обсъдени“10. 
Натовареността, постоянният страх от уволнение, преместване или понижение „убиват 
духом“ магистратите. Те са принудени да работят „в ущърб, било на физическите си сили, 
било в ущърб на правосъдното дело“11. 

Особено негативно върху положението на отделните магистрати се отразяват 
ниските заплати, които не отговарят нито на характера на дейността и задълженията на 
съдиите, нито на обществения престиж на професията. Съдиите остават извън действието 
на Закона за чиновниците, който предвижда 5 % увеличение на заплатата след прослужени 
10 г. на една и съща служба. Годишната заплата на член на окръжен съд през 1905 г. е по-
малка с 1320 лв. от заплатата на ротен командир, капитан; със 720 лв. по-малка от 
финансов инспектор II разряд, с 660 лв. по-малка от завеждащ държавните имоти в 
Министерството на финансите; с 420 лв. по-малка от секретар II ст. при дипломатическото 
агентство, със 180 лв. по-малка от библиотекаря в университета и от главния майстор при 
образцовите занаятчийски работилници в София, с 60 лв. по-малка от старши 
подсчетоводител в Министерството на вътрешните работи. Положението с пенсиите е 
същото.12 

Като цяло заплатите в съдебната система през 1908 г. са близо 1,5–2 пъти по-малки 
от тези в армията. Докато председателят на ВКС получава 6600 лева, заплатата на началник 
на дивизия, генерал, е 12 000 лв. Подобно е съотношението и с учителските заплати в 
градовете. В същото време приходите на министерството са близки до общата сума на 
заплатите на личния състав. През 1908 г. недостигът, покрит от държавния бюджет, е 825 
773 лв.13 

Слабият и неефективен съдебен надзор също влияе негативно върху дейността на 
съдилищата. Въпреки и добре формулиран и организиран, той не оправдава своето 
съществуване, смисъл и значение. Правото на министъра да уволни всеки сменяем съдия 
по всяко време, без да се интересува от мнението на надзорните органи, обезсмисля 
дейността им и ограничава самостоятелността и автономността на съдебните места и лица. 
Това формира в контролните органи и сред съдиите убеждението, че надзорът е излишен. 

Състоянието на правораздаването и положението на съдиите в началото на ХХ век 
не само налагат обединяването на съдийството в професионална организация, но и 
предопределят нейните цели и задачи, а именно: усъвършенстване на законодателството и 
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издигане на авторитета на съдебните органи, подобряване на материалното положение на 
съдиите и условията им на труд. 

Нагласите и настроенията сред магистратите са точно предадени и аргументирани от 
И. Брънеков. Той стига до извода, че „никой не се интересува за съдбата на съдиите“ и 
заключава: „Тогава въпросът е ясен: съдиите трябва сами да си помогнат, а това те ще 
сторят чрез организация. (...) Нищо друго няма да помогне на съдиите освен 
организирането им. Съединението прави силата“14. 

 
2. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРИМЕР 
 
В първите години на ХХ в. се правят опити и се създават професионални 

организации на съдиите в редица страни на Западна Европа. Слага се началото на 
общоевропейски процес, който има важно значение за развитието на съдебното дело на 
Стария континент. 

В Италия идеята за учредяване на асоциация на съдиите е провъзгласена публично 
за първи път през м. април 1904 г. в т.нар. Прокламация от Трани, подписана от 116 
магистрати от района на Апелативния съд в града. Те се обявяват за радикална реформа на 
съдебната система, за издигане на нивото на правораздаване и подобряване на 
положението на магистратите. Правителството предприема дисциплинарни санкции срещу 
инициаторите на прокламацията и подкрепящите я съдии. Едновременно с това повишава, 
макар и твърде минимално, заплатите, с което частично удовлетворява едно от исканията в 
нея. 

През 1907 г. идеята за основаване на съдийско дружество в страната се възражда с 
нова сила. Тя отново остава нереализирана поради негативната позиция на министъра на 
правосъдието и предприетите дисциплинарни мерки срещу поддръжниците й. 

Две години по-късно, на 13 юни 1909 г., на събрание в Милано с участието на 44 
съдии се създава Асоциация на италианските съдии. В приетия временен устав са 
формулирани основните й цели: 1) укрепване на връзките между магистратите; 2) участие в 
разработването на юридически въпроси, най-вече свързани със съдоустройството; 3) 
съдействие за обезпечаване на необходимите гаранции на магистратурата и защита на 
нравствените и икономическите интереси на нейните членове. Асоциацията декларира 
ясно, че няма политически характер и не преследва подобни задачи. 

Действителен член е всеки, който признава целите на организацията и плаща 
годишен членски внос, чийто размер зависи от заплатата му. Качеството на член се губи 
при прекратяване на съдебните функции, уволнение и подаване на оставка. 

Учредяването на асоциацията не се посреща еднозначно както в политическите 
среди, така и в обществото. Критиците й определят събратството и другарството между 
съдиите и особено между съдии и прокурори като професионална солидарност, която може 
да навреди на доброто правосъдие. Освен това считат, че организацията и идеите на 
сдружението противоречат на съдебната йерархия. Особено силна е реакцията по 
отношение на защитата на материалните интереси на магистратите. Сдружението се 
характеризира като един вид синдикат, опасен за обществения ред.15 

                                                   
14 Брънеков, И. Цит. съч., 330–331. 
15 Дружество на италианските съдии. – Списание на Юридическото дружество в София, 1909, № 3 и 4, 184–
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В Германската империя началото на обединяването на съдиите поставят 
магистратите от Бавария. На 11 ноември 1906 г. в гр. Нюрнберг е основано Дружеството на 
баварските съдии със седалище в Аугсбург. За първи председател единодушно е избран д-р 
Йоханес Лееб.16 

Целта на дружеството е “пазението и развитието на идейните и материалните 
съсловни интереси на съдебните чиновници на Бавария с юридическо образование”17. То се 
обявява за издигане на авторитета на съдийската служба в интерес на общото благо, за 
безпристрастно и обективно правосъдие, основано единствено и само на законите, 
раздавано от независими съдии, служебно и материално обезпечени. Основните средства за 
защитата на правата и интересите на съдиите, за реализираното на целите на дружеството, 
определени от конгреса, са: подаване на жалби, мемоари, публикации в пресата, 
освобождаване на съдиите от второстепенната писмена работа и др. 

Редовен член може да бъде „всеки активен или находящ се в пенсия съдебен 
чиновник на Бавария с юридическо образование“. Уставът предвижда два случая за 
изключване от организацията. Първият – за нередовно плащане на членския внос, и 
вторият – за поведение, несъвместимо с интересите на дружеството.18 

За разлика от Италия учредяването и целите на дружеството се посрещат с уважение 
и вяра, че те могат да допринесат за „повдигането на съдийското съсловие, за възпитанието 
на младите му членове и за подобрението на законите“. Оценяват се като признак за 
напредъка на „духовното и икономическо развитие“ на империята.19 

До края на 1907 г. са създадени 6 съдийски дружества: в Бавария с 1682 членове, в 
Саксония – 582, в Хесен – 223, в Баден-Баден – 212 и в Елзас и Лотарингия – 213. На 1 
януари 1909 г. на събрание в Мюнхен те се обединяват в Германски съюз на съдиите. По-
късно към него се присъединяват дружествата в Анхалт и Вюртемберг (342 съдии и 
прокурори). 

Целта на Съюза е „преуспяването на правораздаването и защита на 
професионалните интереси на съдиите и прокурорите в Германия“. На преден план се 
издигат въпросите за независимостта на съдиите и тяхното участие в законотворческия 
процес, повишаване на подготовката им чрез института на съдийските кандидати, 
подобряване на положението на магистратите и др. Организацията издава свое списание, 
на страниците на което „се обсъждат и решават всички въпроси, интересующи 
съдийството“20. 

През 1909 г. в съюза влиза и Дружеството на съдиите в Прусия, образувано на 3 
април с. г. по инициатива на берлинските съдии. Недоволни от действията на парламента и 
правителството, пруските магистрати решават, че е належащо създаването на съдийска 
организация. Дружеството има за цел „постигане усъвършенствуването на 
правораздаването и подобрението съсловните интереси на съдиите и прокурорите в 
                                                   
16 Дружество на съдиите в Бавария и Австрия. – Списание на Юридическото дружество в София, 1907, № 5 и 
6, с. 252; http://www.drb.de/cms/. 
17 Устав на Дружеството на Баварските съдии. – Списание на Юридическото дружество в София, 1907, № 5 и 
6, с. 256. 
18 Дружество на съдиите в Бавария и Австрия. – Списание на Юридическото дружество в София, 1907, № 5 и 
6, 252–253, 256. 
19 Ангелов, Х. Из Германския съдийски съюз. – Списание на Юридическото дружество в София, 1909, № 5 и 
6, с. 244. 
20 Ангелов, Х. Съюзът на германските съдии. – Списание на Юридическото дружество в София, 1908, № 3 и 
4, с. 166, 167; Ангелов, Х. Из германския съдийски съюз. – Списание на Юридическото дружество в София, 
1909, № 5 и 6, с. 241, 243; http://www.drb.de/cms/. 



Прусия“. Решително се отхвърлят твърденията, че то ще има характер на синдикат и ще 
води и стачна борба.21 

В Австро-унгарската империя процесът на обединяване на съдийството протича по-
бързо и гладко. На 14 октомври 1906 г. на специално събрание се взема решение за 
създаване на Съюз на австрийските съдии. В Учредителното събрание, проведено на 17 
март 1907 г. във Виена, участват съдии от цялата империя. То приема позив относно целите 
и програмата за организиране на съюза. В него се предупреждава, че “съсловието на 
съдиите отива към опасаността да изгуби доверието на тия, които идат да търсят правота”. 
Основната цел на сдружението е “подобряване и насърчаване на правосъдието и съдебната 
система”. В приветствието си към делегатите първият президент на съюза Лео Елснер го 
определя като “пазител на независимостта на съдиите”. 

Организацията си поставя като първостепенни задачи: прилагане и защита на 
принципа за независимост на съдебната власт и разделение на правораздаването от 
администрацията; създаване на условия за развитие на ефективна съдебна система; 
подкрепа на професионалните искания на членовете и др. Като основни средства за 
постигането на тези цели са посочени следните: представяне на меморандуми, петиции, 
становища по закони и законопроекти; провеждане на срещи; организиране на лекции; 
изнасяне на доклади, публикации в медиите; създаване на библиотеки и др. 

От м. юли 1907 г. започва издаването на вестник на организацията. На първото общо 
събрание (8 декември 1907 г.) тя наброява 1911 членове.22 

Благодарение на информацията за създаването и дейността на съюзите на съдиите и 
прокурорите в различни страни на Европа, публикувана на страниците на 
специализираните юридически списания, българските магистрати не само се запознават с 
европейската практика, с опита на своите колеги, но и черпят от него, особено що се отнася 
до организационните принципи, целите и формите на работа. 

Времето, в което се създава Дружеството на българските съдии, неговите цели и 
дейност показват, че то е част от този общоевропейски процес, че обединените български 
магистрати споделят общите европейски разбирания за ролята и отговорността на 
съдийството за издигане на равнището на правораздаването и авторитета на съдебните 
органи, за необходимостта от подобряване на материалното положение на съдиите в 
съответствие с изискванията към тях и високите им отговорности пред обществото. 

 
3. ПОДГОТОВКА, УЧРЕДЯВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НА 

БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИИ 
 
В началото на ХХ век в страната са налице редица вътрешни фактори и условия, 

които благоприятстват и стимулират процеса на обединяване на съдийството. 
Създаването и дейността на Дружеството на юристите в София и на Българския 

юридически съюз, провеждането на съборите на правниците в България през 1905 г. и 1907 
г., издаването на списанието на Юридическото дружество стимулират обединяването на 
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съдиите в професионална организация.23 Те не само показват пътищата, перспективата за 
развитие на организираното съдийство, но и ползата от него както за съдиите, така и за 
правораздаването. В известен смисъл учредяването на Дружеството на съдиите 
представлява продължение и развитие, макар и в една конкретна и по-тясна форма, на 
процеса на обединяване на българските правници. 

По същото време възникват и други професионални сдружения, активизира се и 
дейността на вече съществуващите в защита на интересите на своите членове и против 
антидемократичните действия на правителството на Народнолибералната партия. Това 
принуждава кабинета на Димитър Петков да приеме специален закон за сдружаванията на 
чиновниците и служещите.24 С него се забранява на държавните, окръжните и общинските 
чиновници и служители да образуват каквито и да било дружества, с изключение на 4 вида 
кооперативни сдружавания: „1) с ученолюбива цел; 2) със стопанствена цел; 3) с 
благотворителна цел и 4) за развлечение и спорт“. Законът изисква всяко дружество да 
представи в съответното министерство своя устав, а то да го прегледа и изхвърли от него 
онези правила, които противоречат на чл. 83 от Конституцията. По време на обсъждането 
на законопроекта, в отговор на обвиненията, че целта на правителството е забрана на 
Учителския съюз заради борбата му за подобряване на материалното положение на 
учителите, министърът на правосъдието К. Панайодов изрично отбелязва, че чл. 1 
позволява „образуването на всички онези сдружения и дружества, които именно имат за 
задача материалното и морално подобрение на чиновничеството“25. 

Политическата ситуация в страната е благоприятна за обединяването на 
съдийството, а предстоящите промени в ЗУС изискват и налагат то да представи своята 
професионална позиция в интерес на правораздаването и укрепването на правовия ред в 
държавата. Това, че професионалното организиране на съдиите е свързано и протича 
едновременно с реформирането на съдоустройството, не е случайно. Напротив! То се явява 
най-добрата и ефективна форма за участие на магистратите в този продължителен и сложен 
процес. 

Първите призиви и гласове за обединяване на българското съдийство прозвучават 
още в края на управлението на Народнолибералната партия, в годините, когато 
съпротивата срещу потъпкването на демократичните права и свободи придобива широк и 
организиран характер. 

Основните мотиви и искания на българските съдии са сходни с тези на колегите им 
от Западна Европа – независимост на съдебната власт, по-високо качество на 
правораздаването, по-добро материално положение на магистратите. Причините, които ги 
пораждат, са коренно различни и носят специфичен български оттенък и характер. На 
първо място, това е липсата на пълна и гарантирана несменяемост, така щото пред съдията 
да не “виси като дамоклев нож страха: да ли утре няма да го сполети някой неприятен 
сюрприз подготвен от тоя, комуто не се е харесало решението му”26. Отчитайки важността 
на съдийската несменяемост и политиката на управляващите по въпроса, д-р Х. Ангелов 
(член на Пловдивския АС) определя като първа задача на българския съдия “да поиска за 
своята независима страна независимо съдийство”, и призовава съдиите към “смелост, 
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24 Обн., ДВ, № 45 от 28 февруари 1907 г. 
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26 Дружество на съдиите в Бавария и Австрия. – Списание на Юридическото дружество в София, 1907, № 5 и 
6, с. 253. 



повече смелост”27. Не по-малко важен фактор е критичното отношение на обществото към 
правосъдието и неверието на хората в него. Дори и основателно в много аспекти, то не е 
породено единствено и само от дейността на правораздавателните органи. 

В тези условия съдийството, което страда от недостатъчно развито чувство на 
колегиалност, все по-ясно започва да осъзнава необходимостта от професионално 
обединение. Очертават се и неговите граници, характер и цели. Като първостепенна грижа 
на бъдещото сдружение се поставя задачата “да пази” съдията от посегателства както извън 
съсловието, така и вътре в него, за да бъде той “колкото се може с по-високо достойнство, 
престиж и авторитет”. Предвид стачната вълна, заляла страната, изрично се декларира, че 
„съдийството par excellence е елемент за ред и законност, но не и за разстройство“28. 

Създаването и дейността на дружеството се разглежда, от една страна, като 
предпоставка, като фактор не само за защита, но и за издигане на “идейните (моралните) 
интереси” на съдиите, а от друга – като преграда срещу тяхното незачитане.29 Така наред с 
организационния елемент на преден план се извеждат нравствените и възпитателните 
мотиви, основани на професионализма и отговорността за развитието на правосъдието. 

След парламентарните избори, проведени на 25 май 1908 г., Демократическата 
партия (ДП) съставя еднопартийно правителство, ръководено от нейния лидер Ал. 
Малинов. Министър на правосъдието става д-р Тодор Кръстев, завършил право с докторат 
в Брюкселския стар университет, Белгия (1892).30 Състоянието и проблемите на 
правосъдието са обект на особено внимание от страна на ДП и тя ги поставя сред 
приоритетите на своето управление.31 

В изпълнение на поетите предизборни обещания и на провъзгласените политически 
цели на 4 май 1909 г. със заповед № 348 министър Кръстев назначава специална комисия. 
Нейната задача е “да обсъди какви изменения и допълнения трябва да се направят в закона 
за съдоустройството”. В състава й влизат: Ив. Каранджулов, главен прокурор във ВКС; В. 
Моллов, преподавател в Софийския университет; М. Ничев, Хр. Филипов и П. Абрашев – 
адвокати; А. Сакъзов, началник-отделение при МП. Ръководи се от д-р П. Данчев, 
председател на ВКС. 

Законопроектът предвижда радикални промени в модела на съдоустройство чрез 
усвояването на нови институти (Висш съдебен съвет, Инспекторат, дисциплинарни съвети) 
и изменение в механизмите на действие на вече съществуващите (нов ред за назначаване и 
повишаване на съдиите). Като се ръководи от принципа, че несменяемостта е неразривно 
свързана с качеството “съдия”, комисията стига до основополагащия извод редовният 
съдия да бъде задължително несменяем от момента на назначаването му. Това е едно 
революционно по своята същност и последици решение. При обсъждането му в МС 
министрите отхвърлят новаторския дух на комисията и приемат, че редовният съдия става 
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95 от 5 май 1910 г. 
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1904, 89–93; Програмни решения на Демократическата партия. С.: Придворна печатница, 1908, с. 88, 184. 



несменяем, след като прослужи 3 г. като такъв. На 7 ноември 1909 г. с писмо № 15961 
законопроектът е изпратен в Народното събрание.32 

Обобщаването на съществуващите източници относно учредяването, организацията 
и конкретната дейност на Дружеството на българските съдии ни дава основание да 
представим следната картина и да направим съответстващите на тях изводи и заключения. 

На 28 октомври (сряда) 1908 г. в София се провежда събрание на съдии от столицата 
и провинцията, което е част от поредицата срещи и разговори по повод възникналата идея 
за създаване на съдийско дружество. То избира специална комисия със задача да изработи 
проектоустав на дружеството. Съставена е от магистрати само от София, представители на 
различни съдебни инстанции. В нея влизат: Ив. Каранджулов – главен прокурор във ВКС, 
Ив. Иванов – член на ВКС, д-р П. Зъбов – подпредседател на Софийския апелативен съд, И. 
Мутафов – заместник-председател на Софийския окръжен съд, и А. Николов – член на 
Софийския окръжен съд. Комисията се ръководи от Ив. Каранджулов. 

Сведенията за събранието са твърде оскъдни. За него съобщават само някои от 
партийните вестници, при това по-кратко от информациите за Колоездачния съюз и други 
подобни професионални обединения.33 На този фон твърде странна е позицията на 
списанието на Юридическото дружество. То публикува призива на събранието към съдиите 
в рубриката „Юридическа хроника“ без никаква съпътстваща информация за него. 
Посоченият факт е необясним, като се имат предвид самостоятелните публикации за 
учредителните събрания на съдийските дружества в редица европейски страни. От друга 
страна, голяма част от членовете на Юридическото дружество са съдии. Освен това в 
състава на неговия управителен съвет влиза и д-р П. Зъбов, участник в събранието и член 
на работната комисия, натоварена с изработването на проектоустава на съдийското 
сдружение. С пълно мълчание отминава събитието и сп. “Юридически преглед”, което 
нееднократно застава в защита на несменяемостта на съдиите и техните интереси. 

Събранието приема позив към съдиите в България, с който се призовават да 
популяризират идеята за сдружаването на магистратите и да работят за нейното 
осъществяване. Решено е след приемането на проектоустава той да бъде изпратен в 
съдилищата в провинцията с цел образуване на местни дружества. В него се обосновава 
необходимостта от създаването на дружество на съдиите, формулирани са целите и 
задачите му. Авторите му констатират, че съдебното дело в страната “още не е поставено 
на здрави основи”, а премахването на недъзите, които го прояждат и пречат за неговото 
развитие, изисква “общите усилия на цялото съдебно съсловие”. Като основна причина за 
обединяването на съдиите те посочват “широкото поле за реформи” в областта на 
правораздаването. 

Сред въпросите, по които трябва да се чуе организираният глас на съдийството, се 
открояват следните: 

“1) За едно планомерно уреждание подготвителната служба – стажа – разсадник на 
нашите съдии; 

2) Освобождавание съдията от несъдийска работа (напр. изборите), както и от 
второстепенната писмена работа, която го отвлича от истинското му занятие; 

3) Съдийската независимост, тъй необходима за изпълнение на деликатната и пълна 
с мъчнотии съдийска мисия, без която независимост правосъдното дело не е освен една 
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сизифова работа. А между това, трябва да се признае, че тази независимост няма я дори на 
книга у нас: Закона за съдоустройството е непълен в тази област, когато другаде тя е 
гарантирана с основния закон. Всякой, който милее за възтържествувание на правдата в 
тази страна, трябва дълбоко да се проникне от необходимостта, да се гарантира тази 
независимост на съдията, защото зависимия и сменяем съдия не е съдия. 

Всекидневния живот ни показва, че съзнанието от горната необходимост е така 
слабо в нашето общество, че досега никоя обществена група не се е ангажирала с 
прокарването принципа за несменяемостта на съдиите в нашия основен закон. 

У нас при местенията, повишенията и пр. не веднъж се прилагаха прийоми, които 
убиват всяка енергия у съдията. 

4) Най-после въпроса за материалното положение на съдията. Ако повдигаме този 
въпрос, то е не толкова за да защитим един професионален егоизъм, но за да се застъпим за 
един по-висок обществен въпрос: запазвание морала у съдията, който благодарение на 
упоритата честност на Българина, е можал да се задържи, въпреки всичките незгоди, на 
които е изложен – честите местения и уволнения, на онази висота, на която той ще се 
задържи и в бъдеще, въпреки всичко”. 

Специално се отбелязва общият за всички професионални групи в страната процес 
на обединяване на усилията за постигане на определени цели или за защита на техните 
интереси. 

Авторите на позива изразяват убедеността на участниците в събранието, че 
съдийското тяло може да даде “своето авторитетно мнение” по всички въпроси на 
съдебната реформа само тогава, когато “обедини своите сили, когато групира всичките 
съдии в едно дружество”. То се разглежда като “един полезен социален институт”, който 
“ще усили духът за общото” и ще развива “колегиялността, а не сепаратизма”. Ясно е 
формулирана целта на дружеството – да работи за реформиране на съдебното дело в 
сътрудничество с изпълнителната и законодателната власт, да се грижи “за повдигане и 
пазене престижа и доверието в съдиите, както и материалното им обезпечение”. 

Позивът е подписан “от група столични и провинциялни съдии”, което потвърждава 
общонационалния характер и значимост на събранието. С него се поканват “всички 
живущи в столицата съдии, прокурори, съдебни следователи да се явят в неделя 11 часа, в 
локала на “Славянското Благотворително Дружество” за създаване на дружество на 
съдиите.34 Прави впечатление, че поканата е отправена само до софийските магистрати. 
Това, както и подписите под позива на съдии извън София ни дават основание да твърдим, 
че идеята е учредяването на дружеството да бъде последвано от събрания по места в 
провинцията. Такава е и практиката не само у нас, но и в чужбина. За съжаление, не е 
посочена датата, няма такава и на страницата на Списанието на Юридическото дружество. 
Сравнителните изчисления показват, че става дума за 1 ноември. 

Не подлежи на съмнение изводът, че инициаторите за създаване на професионална 
организация на съдиите следват модела, приложен при учредяването на Софийското 
юридическо дружество и на националните съюзи на съдиите в страните от Западна Европа. 
Този модел включва няколко етапа: даване на гласност на идеята, подготовка на основните 
документи, организиране на учредително събрание и провеждане на събрания по райони. 

Предвид посочената последователност, следвайки логиката на подготовката на 
събитието, можем да определим събранието от 28 октомври като завършек на 
подготвителния етап за създаване на съдийското дружество и поставяне на началото на 
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организационното му оформяне. Това е и неговото значение и място в историята на 
организираното съдийство. 

Въпреки че по-нататък документалната нишка се къса, безспорно е, че учредително 
събрание приема съответните организационни документи и провъзгласява създаването на 
Дружество на българските съдии (ДБС), че то има общонационален характер, което личи и 
от името му. В противен случай би трябвало да се нарича Дружество на софийските съдии, 
по подобие на Дружеството на юристите в София. Като отбелязва този факт, д-р Х. 
Ангелов пише: “...то трябва да бъде подкрепено и оформено в един съюз на българските 
съдии”35. Той призовава: “Да не се обръща внимание на формата – дали в провинцията да 
се създадат независими съдийски дружества или же клонове на Софийското – а да се гледа 
на съществото на работата, т.е. да се устроят българските съдии, да се съединят, да се 
съюзят”36. От думите му става ясно, че година след създаването на дружеството този 
въпрос остава открит и няма създадени организации в провинцията. 

Единственият документ, стигнал до нас, потвърждаващ не само създаването, но и 
конкретната и ползотворна дейност на ДБС, е “Мнение на Управителния съвет на 
Дружеството на българските съдии по законопроекта за устройството на съдилищата”37, 
написано на 19 декември 1909 г. Наименованието не е оригинално, а е поставено от 
редакцията на сп. “Юридически преглед”, защото преди изложението се посочва, че 
“управителният съвет на Дружеството на българските съдии е издал следното писмо по 
законопроекта за съдоустройството, изработен от Министерството на правосъдието”. Така 
документът става обществено достояние. Нещо повече, в сказка, четена в салона на 
“Славянска беседа” пред членовете на Българското книжовно дружество (31 януари 1910 
г.), Антон Каблешков се позовава на позицията на дружеството по въпроса за 
несменяемостта на съдиите.38 

Изработването на документа и неговото съдържание е достатъчно убедително 
доказателство, от една страна, за организационното оформяне на съюза и избора на 
ръководен орган в лицето на УС, а от друга – за бързото му и активно включване в 
законодателния процес. Документът показва основната насока и цел на дейността на 
дружеството, а именно подобряване и усъвършенстване на правораздаването, която 
кореспондира с целите на съдийските асоциации и съюзи в Европа. Няма съмнение, че 
изборът на легитимен управителен съвет е станал след приемането на устава на 
дружеството и на основание на неговите наредби. 

Предвид всичко това не може да се съгласим с оценката, съдържаща се в 
редакционната бележка на в. “Известия на Съюза на българските съдии”, публикувана 10 г. 
по-късно, че дружеството “не е проявило никакъв живот и не е оставило никакви следи”39. 
Напротив! Мнението на УС е показателно, що се отнася до отношението и участието на 
дружеството в законодателния процес и неговите цели. То влиза в историята като първия 
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официален документ на обединеното съдийство, отразяващ позицията му по 
съдоустройственото законодателство. Неговото значение нараства още повече, като се 
отчитат характерът и дълбочината на измененията и допълненията в ЗУС, внесени от 
правителството на Демократическата партия. 

Анализът на съдържанието на Мнението на УС показва един цялостен, комплексен 
и задълбочен подход към проблемите на съдоустройството и промените, които се 
предвиждат в законопроекта. Критичните бележки са придружени с конкретни 
предложения. Те представят вижданията и позицията на съдийството и разкриват ясно 
целите на дружеството. 

Налице е пълно сходство между съдържанието и целите на позива от 28 октомври 
1908 г. и позициите на УС. Това не е случайно, защото Иван Каранджулов, председателят 
на комисията по подготовката на законопроекта, е и ръководител на комисията, натоварена 
да изработи проектоустава на дружеството и позива до съдиите в страната. 

Съвсем естествено първостепенно внимание в документа на УС се отделя на 
принципа на несменяемост. Разширяването на обхвата на несменяемостта чрез намаляване 
на срока на прослуженото време на съдийска длъжност на 3 г. се оценява като 
недостатъчна и частична мярка. УС стига до извода, че посочените празноти и слабости в 
законопроекта правят “съвсем илюзорна несменяемостта”. Аргументите му са убедителни 
и точни. Основават се на натрупаната практика и на анализа на новите текстове. Те са 
следните: 1) един несменяем съдия може винаги да бъде преместен без негово съгласие от 
едно място в друго, когато то е свързано с повишение в длъжност или с увеличаване на 
заплатата (новата последна алинея на чл. 163 (§ 55 от законопроекта); 2) министърът на 
правосъдието винаги може “да уволни един несменяем съдия, като за тази цел го повиши в 
длъжност прокурор или инспектор”, длъжности, които са сменяеми; 3) при липсата на щат 
министърът ще има право да определя и намалява произволно състава на съда и по този 
начин “всичките несменяеми съдии, за които не е предвиден кредит в бюджета, ще станат 
сменяеми”. 

Наред с това ръководният орган на дружеството се обявява за несменяемост и на 
прокурорите. Прокараният в законопроекта възглед, че прокурорите като представители на 
министъра на правосъдието трябва да бъдат “в пълна зависимост от изпълнителната власт”, 
се определя за “погрешен”. 

С цел гарантирането на несменяемостта на магистратите УС предлага: 1) да се 
определят щатовете за числото на съдиите, съдебните следователи и прокурорите за всеки 
съд; 2) да се даде право на министъра на правосъдието да закрива съдебните места и 
длъжности само със специален за това закон; 3) да отпадне текстът, по силата на който 
един несменяем съдия може да се премести без негово съгласие от едно място на друго, 
когато това е свързано с повишаване в длъжност или увеличаване на заплатата.40 

Позицията на ДБС съвпада напълно с идеята, издигната по време на обсъждането на 
законопроекта, съдията да става несменяем от момента на назначаването му на тази 
длъжност. Приемането на принципа, че съдията е несменяем, защото е съдия, а не защото е 
прослужил определени години или е партизанин на партията, която е на власт, има и това 
предимство, че прави ненужно и излишно предварителното прочистване на съдийския 
състав, и най-важното – невъзможно суспендирането на несменяемостта. Най-
последователен защитник на тази идея е А. Каблешков. Той определя съществуващата 
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форма на “несменяемостта като награда, която държавата дава на отличилите се според нея 
съдии”, като възможност всяка партия, всеки министър да суспендира закона и да 
награждава своите магистрати.41 

Оценките и предложенията на УС развиват и конкретизират резолюцията на Втория 
събор на правниците, взета по повод на реферата на проф. Владимир Моллов – 
“Несменяемостта на съдиите”. В нея се казва: “II-ият събор на българските юристи намира, 
че независимо правосъдие може напълно да се осигури главно чрез несменяемостта на 
съдиите с всичките условия за практическото й осъществяване, като се запазят и 
усъвършенствуват нормите за рекрутиране учени и достойни съдии по начин независим от 
усмотрението на политическия шеф на правосъдието, и настоява за по-скорошното й 
узаконяване у нас”42. 

В документа се анализират и предвидените промени в законопроекта, засягащи 
пряко, в една или друга степен, автономността на съдилищата, която, макар и 
регламентирана, е била винаги ограничавана и потъпквана. В защита на “съвсем 
премахнатата” автономия на съдебните места Дружеството на българските съдии настоява 
да се запази правото им да се самоопределят и самоконтролират, като: а) се съхрани и 
прилага принципът назначаването за съдия и повишаването в длъжност да става само след 
съгласието на колегията, на която лицето ще бъде член; б) съдилищата се произнасят за 
виновността на своите колеги за допуснатите грешки по служба, подлежащи на 
дисциплинарно наказание, и в) се премахне съществуващата ал. 2 на чл. 120 и “се задължи 
министърът на правосъдието да назначава и повишава в съдийска длъжност само измежду 
онези съдии, които колегията му посочи”. УС счита, че правото, което се дава със 
законопроекта (чл. 126) на председателя на съда и прокурора да посочват кои лица трябва 
да се впишат в таблицата за повишение, е удар върху независимостта на съдилищата и 
дисциплината в колегиите. Основание за това той вижда в проявите на субективизъм и в 
обстоятелството, че прокурорът е сменяем. От тази гледна точка ДБС се обявява против 
таблиците за повишение и идеята за създаване на Висш съдебен съвет. Приема като 
целесъобразна таблицата за повишение, но единствено и само за кандидатите за съдебна 
длъжност с мотива, че поради липса на практическа дейност те “не могат да бъдат 
преценени по друг начин”. 

Със същата критичност и прецизност УС подхожда и към проблема за връзката 
между несменяемостта и контрола. В документа не само се обосновава изводът, че 
“несменяемост без контрол е невъзможна”, но ясно и категорично се заявява, че “контролът 
трябва да изхожда от автономната колегия. Защото противното би означавало едно 
вънкашно вмешателство, което е отрицание на всякаква независимост”. От позицията, че 
“съдебното тяло трябва само да се определя и надзирава”, се предлага дисциплинарното 
преследване на членовете му да принадлежи единствено и само на него, а идеята за Висш 
дисциплинарен съвет (чл. 201–204) да отпадне. Защитавайки автономността на 
съдилищата, Управителният съвет в същото време счита, че трябва да има известна 
граница на свободата на съда, който ще съди един съдия за дисциплинарни провинения, 
чието преминаване “може да даде обратни резултати на желаните”43. Той търси мярата 
между съда като колегиален орган и съдията като длъжностно лице и член на същия. 
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Воден от тези съображения, ръководният орган на ДБС заявява, че приема 
Инспектората към Министерството на правосъдието (чл. 177–179 (§ 66–68 от 
законопроекта) при следните две условия: 1) “инспекторите да не престават да бъдат 
съдии” и 2) “да се избират от самите съдии за един определен срок”44. Идеята е членовете 
на Инспектората да не бъдат чужди на новия орган, а съдиите в него да не скъсат връзката 
си със съдебната власт. 

Специално внимание в документа се обръща на изискванията към кандидатите за 
съдебна длъжност. Предлага се да се запази съществуващото право на съда да се произнася 
като колективен орган относно способностите и качествата на кандидата. Предвидената в 
законопроекта атестация от председателя на съда за примерно поведение както вътре, така 
и извън съда се определя като “източник на много несправедливости”, който може да 
предизвика у мнозина “лоши инстинкти”. Освен това се настоява кандидатът за съдебна 
длъжност, неиздържал изпита от първи път, да има право на второ явяване. 

Отхвърлят се и предвидените изменения в реда на старшинството и възможността 
„да се вмъкнат в съдебното тяло чужди за него елементи“. Във връзка с това в документа се 
предлага “и адвокатите да имат право да бъдат приемани за магистрати, като всеки две 
години от адвокатската им практика се считат за една съдийска”. 

В своя анализ от 19 декември 1909 г. Управителният съвет на Дружеството на 
българските съдии стига до генералния извод, че законопроектът не само не стъпва върху 
основополагащите принципи, залегнали в ЗУС от 1899 г. – гарантиране на съдебните 
органи на пълна свобода на действие в рамките на закона чрез несменяемост на съдиите и 
функциониране на съдебните места като автономни единици, които да се самоконтролират 
и самоопределят, а “в някои отношения напълно ги отрича”. Обвиненията, че законът не е 
дал “очакваните резултати”, са отхвърлени като неоснователни, тъй като според УС не 
отчитат направените “ред изменения, противоречащи на неговия дух”, които са довели до 
неприлагането му на практика.45 Защитата на стария закон и критичното отношение към 
новите институти отразява професионалния подход към проблема, загрижеността за 
развитието на съдебната система върху една трайна основа, гарантираща нейната 
независимост и стабилност. Конкретните предложения за отхвърляне на отделни текстове, 
за подобряване на други, както и стремежът там, където е възможно, да се съчетаят двата 
текста са подчинени изяло на философията и функционалността на ЗУС и желанието те да 
бъдат запазени и доразвити. 

Оценките и изводите, направени от УС на ДБС, срещат пълното одобрение на 
софийските съдии. В изложение до министър д-р Кръстев те директно заявяват следното: 
“...няма нужда, г-н Министре, от нов закон за устройството на съдилищата, достатъчно ще 
бъдат няколко малки изменения, на сега съществуващия такъв, за да се постави той на 
краката си, тъй като, измененията, които той претърпя от 1898 г. насам, както и вследствие 
на някой негови непълноти, оставени по съображения, които нямат нищо общо с неговите 
цели, той бе поставен с главата надолу и не можа да даде удовлетворителни резултати”. 
Наред с посочения текст А. Николов отбелязва, че той е дело на “комисията, избрана от 
общото събрание на господа съдиите при всичките съдилища, находящи се в гр. София, с 
цел да му изкаже (на министъра на правосъдието д-р Т. Кръстев – б. а.) мнението на 
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българското съдийство по готвещия се законопроект за съдоустройството”46. Това 
уточнение е особено важно, защото то показва не само сериозното отношение на съдиите, 
но и тяхната единна позиция. 

Мнението на Управителния съвет, неговите мотиви и предложения представляват 
един обобщен израз на критичните оценки на защитниците на съществуващия модел на 
организация на съдебна система. Едновременно с отхвърлянето или приемането при 
определени условия на нововъведенията, предвидени в законопроекта, ДБС посочва и 
слабите моменти в съдържанието на действащия ЗУС, първоначално заложени в него или 
резултат от направените впоследствие изменения и допълнения. Това показва, че позицията 
на организацията е принципна и последователна, насочена изцяло към гарантиране на 
независимостта на съдебната власт. Несъобразяването с нея от страна на законодателя 
говори не само за различен подход към проблемите и практическите нужди на 
правораздаването, но и за проявено известно високомерие и нежелание на управляващите 
да търсят най-добрия вариант за законодателна уредба на съдебната система от гледна 
точка на нейните интереси и изискванията на обществото. 

След приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗУС дейността на 
Дружеството на българските съдии замира. Както пише по този повод К. Белчев, “...колко 
преживя и какво стана с това дружество, обаче, и самите му основатели не знаят”47. В тази 
връзка интерес представлява пасажът от завещанието на видния юрист и адвокат, един от 
основателите и председател на Юридическото дружество, бивш министър на правосъдието 
д-р Александър Радев, който завещава на “председателя на I гр. отделение на върх. касац. 
съд сумата от 100 лева, която той да предаде в касата на онова учреждение, съставено от 
съдии в България, с цел на морално и материално повдигане, ако такова сдружение 
съществува, или ако също такова биха създали съдиите в България”48. Внимание заслужава 
и организираната през 1912 г. от д-р Йоханес Лееб Международната среща във Виена със 
сдруженията на съдиите от Австрия, Унгария, България и Италия.49 Тя е свидетелство, че 
дружеството и неговата дейност са познати в Германия и Европа. 

През годините на войните ДБС не функционира или е преустановило своето 
съществуване, макар и това да не е обявено официално. 

Независимо от краткото съществуване на Дружеството на българските съдии, 
значението на неговото учредяване е в осъзнаването на практическата нужда от създаване 
на подобна организация, в очертаните виждания относно характера, структурата, целите и 
формите й на работа. Приетият документ “Мнение...” е изряден пример в това отношение. 
За първи път открито и ясно организираното съдийство представя своята позиция пред 
обществото и управляващите и заявява готовността си да работи за издигане на престижа и 
авторитета на правосъдието. Полагат се основите на един модел на взаимодействие между 
съдиите в лицето на представителния орган на тяхната професионална организация и 
Министерството на правосъдието, който получава развитие през следващите години. За 
съжаление, още в началото му се заражда тенденцията управляващите да не се вслушват и 
да пренебрегват гласа на съдийството. 

                                                   
46 Николов, А. Новите изменения на Закона за устройството на съдилищата. – В. “Право”, № 4 от 28 януари 
1912 г., с. 49. 
47 Белчев, К. Нашият съюз и неговите цели. – В. “Известия на Съюза на българските съдии”, № 2 от 20 
ноември 1919 г., с. 6. 
48 В. “Право”, № 6 от 4 юни 1911 г., с. 106. 
49 http://www.drb.de/cms/. 



Въпреки че не се обявява за пряк юридически наследник на дружеството, 
създаденият през 1919 г. Съюз на българските съдии (СБС) е естествен продължител на 
неговото дело. Един от учредителите му – К. Белчев, е прав, като отбелязва, че 
“..новооснованият съюз по цели не се различава от стария“50. Още тогава някак си 
неестествено е скъсана историческата нишка, която, за съжаление, остава такава и до днес. 
А това пречи историята и дейността на организираното съдийство в името на правосъдното 
дело и в защита на професионалните интереси на магистратите да бъдат разбрани и 
осмислени в тахната цялост и развитие. 

Дружеството на българските съдии поставя началото и на организираното 
единодействие между съдии и прокурори. То намира своето продължение и развитие в 
състава и дейността на СБС, а ползотворните му резултати са добър пример и урок за 
днешните им колеги. 

Сто и десетата годишнина от създаването на ДБС е подходящ повод и за преоценка 
на отношението и политиката на управляващите спрямо българското съдийство и Съюза на 
съдиите в България като организация на носителите на съдебната власт. 
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