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Теохар Василев Папазов  

 

Автобиография
*
 

 

 

 

Анотация: „Теохар Папазов е виден български юрист, наследник на 

възрожденски родове от Котел и Сливен. В кратката си автобиография той представя 

интересни факти от първите години на изграждане на българската правосъдна система 

и от значение за общото и юридическото образование. Той е последователно съдия в 

Софийския окръжен, Софийския апелативен и Върховния касационен съд. За началните 

години – в края на 19 век – на дейността на българските съдилища, той пише:  

„Въпреки всичко може да се каже, че работата вървеше добре, защото съдиите имаха 

високо съзнание за значението на службата, която имаха да изпълняват и бяха много 

ревностни за доброто й изпълнение. Държаха се твърде достойно, при все че нямаше 

още съдийска несменяемост и че понякога бяха изложени на партизански гонения, 

изразяващи се в уволнения и премествания.“ За продължителната си съдийска служба 

авторът споделя: „Най-вече бих могъл да поговоря върху самата съдийска работа, 

толкова интересна, толкова разнообразна, даваща възможност да се проникне в безброй 

проявления на човешкия живот, да се изучат характерите на хората, техните качества и 

още повече слабости. И сега към края на своя живот, не съжалявам, че съм посветил по-

голямата му част на тази работа.“ 

Особено интересна част от професионалния живот на автора заема неговата 

дейност като един от изявените български съдии в международните съдилища в 

Европа. Доброто познание на много чужди езици, както и отличната правна подготовка, 

му позволява като член на Върховния касационен съд да бъде командирован от 

декември 1920 г. до средата на 1928 г. в Париж, за да изпълнява службата на български 

член на арбитражните съдилища, учредени след приключването през 1919 г. на Първата 

световна война. След това – до началото на Втората световна война, Папазов е съдия в 

Хагския международен съд и има принос при юридическото уреждане на 

дипломатически и други международни спорове, в които са засегнати интересите на 

България. По повод на опита си в дейността на международните съдилища Теохар 

Папазов споделя, че „едно съдебно решение, за да има авторитет, трябва да бъде 

възприето като израз на това, което е право по дадено дело, а не като случаен резултат 

добит от по-голямо или по-малко мнозинство гласове. Един съдия трябва винаги с 

голяма предпазливост и само в належащ случай да прибягва до особени мнения, ако 

иска да имат съдещите се вяра в съда“. 

 

Ключови думи: Теохар Папазов, Ньойски мирен договор, арбитражни 

съдилища, Хагски съд.   

 

 

 

 

Роден съм на 8 май 1873 г. в град Браила (Румъния), едно време, когато не беше 

още освободена България. В този град имаше голяма колония българи (предимно 

сливенци и ямболци), забягнали в Румъния след оттеглянето на руските войски, 
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участващи в похода към Цариград на Дибич Забалкански през време на Руско-турската 

война, която завърши с Одринския мир – 1829 г. Майчиният ми род беше от тези 

българи. Дядо ми по майка Константин Попович, роден през 1820 г. в Ямбол, дошъл 

като дете в Румъния, бил человек просветен, владеещ няколко езика: английски, 

френски, руски, гръцки. Дибич Забалкански му издействувал стипендия, за да се учи в 

Одеса. Взел участие в Кримската война (1854-1855 г.), за което притежавал орден 

Станислав 11-та степен. Той бе един от 7-те основатели на Книжовното дружество в 

Браила, което след Освобождението се превърна в Българска академия на науките. 

Заедно с него са били: Д. Ценович, М. Михайлович, Васил Друмев (Митрополит 

Климент), Васил Стоянов и др. 

Баща ми Васил Хр. Папазов, роден през 1835 г., котленец по рождение, дошъл на 

младини в Румъния при един свой чичо – Теохар Папазоглу. Истинското име на този 

чичо е било обичайното в Котел  „Тиню“, но нему се сторило, че то не звучи добре на 

румънски език и се прекръстил на Теохар. Фамилното име произхожда от това, че сме 

имали прадеди последователно трима попове, докато се стигнало до Дончо, баща на 

моя дядо, който заявил, че няма такова призвание и отказал да стане свещеник. 

Баща ми беше израснал в Котел в едно време когато училищата в България са 

били съвсем първобитни. Но той се беше самообразовал, беше много чел, знаеше 

френски, гръцки, румънски, и при пътувания в Австрия, умееше да се разправя на 

немски. Той беше рядко благороден по душа человек и мога да кажа, като Хораций, че 

ако е имало нещо добро в мене, то го дължа изключително нему. Horace, Satira VІ: 

„Non patre praecloro, sed vita et pectora puro... Objiciet vere q uisquam mihe, purus et 

insone, ut mecollandem, et si vivo carus a amices, causa fuit pater his... Laus illi debetur et a 

me grati major“. 

В Румъния той се занимаваше с житна търговия – наемаше за обработване 

големи „мошии“, каквито тогава съществуваха там. Такива наематели наричаха 

„арендаци“, защото плащаха наем-аренда. В Румъния прекарах детските си години – в 

училище не ходех, а учех у дома. Всяко лято отивахме с параход по Дунава до Виена, и 

от там до Ischl
†
. 

Бих могъл да кажа, че детството ми беше много щастливо, ако не се беше 

поминала преждевременно съвсем млада моята добра майка Олга. В София дойдох през 

1885 г. в навечерието на Съединението и на Сръбско-българската война, за да постъпя в 

гимназията. Тогава София не беше свързана в никоя посока с железница. За да се 

достигне до София, трябваше да се пътува от Лом-Паланка (така се казваше тогава) с 

файтон 150 км. за два дена, като се пренощуваше в Берковска Клисура. Такова едно 

пътуване е много хубаво описано в дневника на Иречек. 

Държах изпит и постъпих направо в III клас. Директор беше Никола 

Михайловски – наскоро заместен от Ст. Станимиров, баща на Стоян Михайловски. 

Едвам започнато учението, то стана нередовно и трябваше да бъде преустановено, 

защото се провъзгласи Съединението и последва Сръбско-българската война. Едно от 

първите ми впечатления е свързано с топовните гърмежи от боя при Сливница, които 

много ясно се чуваха в ония необикновено студени ноемврийски дни. 

София тогава беше малък град с около 25000 жители. Старите софиянци, 

наречени кореняци, бяха малобройни, а по-голямата част от жителите бяха пришълци, 

дошли от всички краища на страната и ония българи, които до това време бяха живели 

в чужбина: Турция, Македония, Румъния, Русия, Бесарабия и пр. На бесарабците, които 

веднага заеха видни места в магистратурата, администрацията и пр., викаха скакалци. 

София правеше впечатление на град, обитаван от млади хора. Старите бяха предимно 
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възрастни вдовици, дошли със своите синове. Някои малки групи беловласи старци, 

обръщаха вниманието в неделя по черквите. 

В гимназията имах извънредно добри учители, мнозина от които не след дълго 

станаха професори във Висшето училище, което не закъсня да се превърне в 

университет: Ал. Теодоров-Балан, Л. Милетич, Ив. Георгов, М. Бъчваров, Н. Добрев и 

др. Слабо се изучаваха модерните езици. Няколко малко часове през седмицата не са 

достатъчни, за да се научи един чужд език. Но аз още когато дойдох от Румъния на 12--

годишна възраст, знаех френски, немски, английски, румънски и бях научил да свиря 

на пиано. В това време нямаше български книги за прочит за деца, затова първите 

книги, които четох бяха френски. В България научих донякъде руски. Тогава нямаше 

още по много предмети български учебници и учениците си служеха с руски книги – по 

всеобща история, литература, физика, химия и др., и обичахме да четем руската 

класическа литература. Но за говорене ми липсва необходимото упражнение. Залових 

се и за италиански и благодарение познаването на латински, френски и особено 

румънски, който има най-голямо сходство, мога да чета свободно на италиански. Спрях 

се повечко на това обстоятелство, защото знанието на няколко езика ми беше много 

полезно през живота. Баща ми, който си даваше сметка за ползата от познаването на 

чужди езици, си бе дал труд да ме подготви в това отношение. Гимназията свърших в 

1890 г. По това време в София имаше една едничка мъжка гимназия, която се 

помещаваше в зданието заето сега от медицинския факултет. Броят на учениците беше 

много малък. Класовете бяха само седем. Когато завърших с матура гимназията, в моя 

клас (VII класически) бяхме само 9 души, а в паралелката, VII реален, бяха 15. Веднага 

заминах да следвам правото във Виена. Но системата на австрийското право е съвсем 

различна от онази на възприетото от нас право. Затова, на следващата 1892 г. отидох да 

следвам в Париж, гдето започнах пак отначало и там завърших юридическото си 

образование, като изкарах тригодишния курс. Същевременно следвах курсовете на 

Ecole des Sciences politiques, sector diplomatique. C особено удоволствие си спомням, че 

слушах лекциите на знаменития професор член на френската академия Albert Sarel, 

чието ценно съчинение L`Europe et la Révolution française в 8 тома бе получило „Le prix 

Osiris“ – 100000 франка, сума много голяма в онова време. 

През време на моето студентство станаха многобройните анархистически 

атентати в Париж, по улици, кафенета, ресторанти, черкви, частни къщи; бомба бе 

хвърлена в Камарата на депутатите във време на заседание; в Лион бе убит 

председателят на Републиката Carnot.  

Завърших учението си и се завърнах в България в края на 1894 г. Тъкмо в това 

време се поднови съставът на съдилищата. Дотогава, поради липса на достатъчно лица 

със завършено юридическо образование се назначаваха за съдии и прокурори и така 

наречените „практици“ – хора без всяка юридическа подготовка или пък започнали и не 

довършили изучаването на правото. До това време нямаше юридически факултет в 

София, но от чужбина – Швейцария, Русия, Белгия, Франция, Германия – се завърнаха 

през 1894 г. много млади юристи и те заместиха практиците. Нямаше държавен изпит, 

стаж, кандидатска служба. Аз бях назначен на 5 януари 1895 г., на възраст 21 години и 

8 месеца, направо за член на Софийския окръжен съд, с годишна заплата 4200 лв. 

Нямаше съдебна палата, а Софийският окръжен съд се помещаваше в едно вехто частно 

здание на Н. Сукнаров, ул. „Пиротска“. Съдилищата често се местеха от едно здание в 

друго. 

Каквато неуредица беше имало дотогава в състава на съдилищата, такава беше и 

в законите, които трябваше на първо време да прилагаме. Нямахме наказателен закон, 

търговски закон, закон за имуществата и собствеността и пр., а прилагахме турските 

наказателен и търговски закон и Отоманските граждански закони в изданието на 
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Aristarchi. Служихме си с „Ключа на Отоманските закони“. Спомням си колко се 

смяхме, когато в един турски законник намерихме един член, който гласеше: „Когато 

съдията е неразположен или дрямка му се дреме, може да отложи делото“.  

Въпреки всичко може да се каже, че работата вървеше добре, защото съдиите 

имаха високо съзнание за значението на службата, която имаха да изпълняват и бяха 

много ревностни за доброто й изпълнение. Държаха се твърде достойно, при все че 

нямаше още съдийска несменяемост и че понякога бяха изложени на партизански 

гонения, изразяващи се в уволнения и премествания. През 1898 г. аз бях вече 

подпреседател на Софийския окръжен съд, а през 1903 г. член на Софийския 

апелативен съд, след това подпредседател на Софийския апелативен съд. 

Междувременно прекъснах, не задълго, съдийската си служба. В 1899 г., когато Д. 

Греков, приятел на баща ми, стана министър-председател и министър на външните 

работи, той ме назначи за свой секретар. Работата ми беше във външното министерство 

и мисълта беше да премина в дипломатическата кариера. Към края на 1899 г. Д. Греков 

си подаде оставката, но аз останах през 1900 г. при Тодор Иванчев, който го замести. 

След като и Тодор Иванчев напусна министерството, аз предпочетох да се върна на 

съдийската си служба и през 1901 г. бях наново назначен за подпредседател на 

Софийския окръжен съд. След това, както вече споменах, преминах през 1903 г. в 

Софийския апелативен съд, а през 1913 г. бях повишен за член на Върховния 

касационен съд. Така цялата ми съдийска служба я прекарах в София. Бих могъл да се 

спра върху много спомени от съдийството ми – спомени за съдии, с които ме свърза 

приятелство през целия живот, за други, които не ми оставиха толкова приятни 

впечатления. За трети, които само преминаха набързо през съда, за да станат отпосле 

адвокати, професори, юрисконсулти и пр., или пък се заловиха за политическа дейност 

и достигнаха до най-високи положения. Най-вече бих могъл да поговоря върху самата 

съдийска работа, толкова интересна, толкова разнообразна, даваща възможност да се 

проникне в безброй проявления на човешкия живот, да се изучат характерите на хората, 

техните качества и още повече слабости. И сега към края на своя живот, не съжалявам, 

че съм посветил по-голямата му част на тази работа. Като член на Върховния 

касационен съд бях командирован от м.декември 1920 г. до средата на 1928 г. в Париж, 

за да изпълня службата на български член на арбитражните съдилища, учредени след 

приключването през 1919 г. на Първата световна война. Те бяха смесените арбитражни 

съдилища, а именно: френско-българският съд и гръцко-българският съд, заседаващи в 

Париж, белгийско-българският съд, заседаващ ту в Париж, ту в Брюксел, англо-

българският съд, заседаващ в Лондон. Във всичките тези съдилища аз бях член, а така 

също и в арбитражния съд с Югославия. Този последния по малобройността на делата 

има само две сесии – едната във Венеция, а втората във Флоренция. Освен изброените 

съдилища ние имахме още един – италиано-българския в Рим, но в него аз не взех 

участие. 

Съставът на тия съдилища се състоеше от трима души: по един член от всяка от 

съдещите се страни и един неутрален председател, комуто се падаше най-голямата 

роля, защото в края на краищата неговото мнение беше решаващо за спора. 

Ето кои лица участваха в нашите арбитражни съдилища: френско-български съд 

– председател Francesco de la Barra, бивш председател на Мексиканската република; 

френските членове бяха двама, които се редуваха – Daniel Serrauys, директор в 

министерството на търговията, който се ползваше с голям авторитет във Франция и 

беше участвал при изработването на икономическите клаузи на договорите за мир. 

Човек с голяма култура и обширни познания, той можеше както хуманиста Р. de la 

Merandol да спори „de omni re…“. Вторият беше M. Fortin, подпредседател на 

апелативния съд в Париж.  
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Гръцкият съд: председател пак M. de la Barra, член – Georges Yonpis –

аподпредседател на апелативния съд в Атина.  

Белгийският съд, председател – познатият на мнозина българи Paul Moriand, 

професор на Женевския университет, а след неговата смърт – Robert Gnex от Лозанския 

университет; членове, които се редуваха – стария Алберт Ролен, постоянен секретар на 

Международния институт по право, и Луи Танкел, член на Касационния съд в Брюксел. 

В Лондон съдът почна под председателството на Лодер – холандец, който 

същевременно беше председател на Международния съд в Хага и идваше в Лондон, 

когато биваха насрочвани нашите дела, както и аз отивах от Париж. Работата му в 

големия Хагски съд го застави да си подаде след известно време оставката. Той бе 

заместен от барон В. Нексерен, юрисконсулт на Холандското министерство на 

външните работи. Английският арбитър беше М. Хар, който беше и професор по право.  

Югославският съд: председател Р. Логос, професор на Лозанския университет; 

член – професор Арангелович от Белград.  

В тези арбитражни съдилища, аgent du Gouvernement Bulgare – защитник на 

интересите на България, беше отличният юрист Теодор Тодоров, владеещ съвършено 

добре писмено и устно френския език. Той беше свършил с отличие правото в Тулузкия 

факултет. 

Случаят, в който ми се удаде да взема участие в тази важна за България работа, 

ми позволи да се убедя какво голямо значение има владеенето на чужди езици и ми 

даде възможност да използвам познанията на няколко езика, като можах да бъда 

едновременно арбитър в Париж и Лондон. 

Клаузите на мирните договори бяха много строги, прецизни и изчерпателни. 

Към края на нашите заседания английският арбитър Х. Харт ми каза: „По много дела 

бих се произнесъл другояче, ако не бях обвързан от изричните постановления на 

договора за мир, който сме обязани да прилагаме.“ Същото чувство го имаше и в 

другите тия съдилища. Въпреки всичко, ние спечелихме много важни дела, по които 

исковете бяха отхвърлени – многобройните тъй наречени Анхиалски дела, делата за 

Родонските гори, делото на Pazewloсki (френски поданик) за Беловски гори. По това 

последно дело, агентът на френското правителство изрично каза пред съда, че чл. 179 

Traite de Neuilly, според който искания, които са били по-рано предмет на 

дипломатически рекламации, можеха да се представят пред Арбитражния съд, е бил 

нарочно поместен в Договора за мир с оглед към този иск и тъкмо това дело ние го 

спечелихме. А изцяло взето по всички дела бяхме осъдени на значително по-малки 

суми, отколкото са се претендирали. 

Делото, наречено „Деклозиерово дело“, което беше заведено от Англия и 

Франция, бе разгледано от един специален съд: англо-френски смесен арбитражен съд. 

Той се състоеше от същите лица, които съставляваха нашия френско-български съд: М. 

де ла Бара, Д. Серкус и аз. Решението ни по това дело мнозина у нас не можаха да го 

разберат и твърдяха, че то било твърде неблагоприятно, когато именно то се завърши с 

голям успех за нас. Искът беше заведен за всички суми (15 милиона златни франка), 

внесени в България, едни от тях употребени за закупване на житни храни, други 

останали непохарчени, а други щедро раздадени на тъй наречените agent de 

Desclasieres. 

Ние бяхме осъдени да заплатим само: 1. стойността на действително закупените 

складирани от Desclasieres зърнени храни, на които държавата турна ръка и ги 

използува за изхранване на българската войска и 2. да върнем „валоризирани“ според 

размера, определен от Договора за мир, сумите, които бяхме секвестирали. Остават 

значителните суми, дадени на лицата, натоварени със закупването на храните, с цел да 

се спечели тяхната привързаност към ония, които ги бяха получили и готовността им да 
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бъдат в случай на нужда, в техни услуги. За тая сума изрично беше казано в решението, 

че България не е длъжна да плаща: „les sommes depensees dans d’autres buts, la Bulgariе 

n'en cet pas redevable“. 

Учудваше ме големият интерес, проявен по това дело от Англия и Франция и 

особено от г-н Поанкаре, тогавашния министър-председател на Франция. Ставаха 

запитвания по телефона, защо не е още разгледано делото и се искаше неговото по-

скорошно разглеждане. То се реши след продължителни съвещания, по повод на които 

г-н Serruys каза: „Vous avez lutte pas a pas.“ M.Serruys редактира решението и 

впоследствие, в един разговор ми каза: „Jе ne vous cacherai pas, mon cher collegue, que 

lorsque la sentence a été connue, je n’en ai point été felicité. Mais je pense que la guerre étant 

terminée, on ne doit pas hesiter a presenter francherment les choses, telles quelles se sont 

passees.” 

Г-н Теодоров особено се отличи със защитата по това дело. 

През лятото на 1928 г. Теодоров и аз се завърнахме в София, като бяхме 

назначени – той за поддиректор, а аз за председател на Българската ипотекарна банка. 

Тази банка беше току-що основана с участието на някои големи чуждестранни банки – 

английски, френски, американски, холандски, швейцарски. Тя се занимаваше 

изключително с отпускане на ипотекарни заеми, по подобие на Credit foncier de France, 

и спомогна за бързото застрояване на София. Моето назначение беше за 7 години и 

срокът изтече тъкмо по времето когато стана превратът на Кимон Георгиев, 19 май 

1934 г. Тогавашното правителство побърза да назначи вместо мен Цветко Бобошевски. 

Не след дълго тази банка бе откупена от българската държава, съгласно договора с 

банкерите, в който беше предвидено, че след 8 години от основаването й ще може да 

стане това откупуване. 

Когато напуснахме Париж, останаха неразгледани някои дела, но не твърде 

многобройни. Затова можехме от 1928 до 1933 г. заедно с Г.Теодоров, когато такива 

дела биваха насрочвани, да вземем участие в тяхното разглеждане до привършването 

им в 1933 г. 

През тези години, вследствие придобитата опитност по работата на 

арбитражните международни съдилища, имахме честта да участвуваме в Хагския 

международен съд, аз като съдия ad hoс, а г-н Теодоров като защитник по делата. 

Пред Хагския съд, както по-рано пред гръцко-българския съд в Париж, г-н 

Теодоров се състезаваше успешно с познатия гръцки юрист професор по международно 

право в Парижкия университет Николас Политис. 

Съдът се състоеше от 15 постоянни членове, избрани от Обществото на 

народите в Женева. Когато една държава нямаше постоянен съдия в състава, 

разглеждащ някое дело, тя имаше право да изпрати по това дело един съдия, наречен 

juge ad hoc. Всички държави (с изключение на България) много се бореха в Женева, за 

да имат постоянен съдия. Румъния и Югославия успяха, а Гърция – не. Участвувах в 

трите дела, които имахме в Хага. Председателите бяха и трите пъти различни: 

италианският професор Д. Анжилоти, познатият японски дипломат Адати и Ф. Гереро 

от Сан Салвадор, Южна Америка, тоже дипломат. Членовете бяха от разни народности: 

французинът Фромажо, англичанинът сър С. Хаст, и двамата бивши юрисконсулти на 

техните външни министерства; професорите: Д. А. (Италия) Л. Вюзинга (Холандия), де 

Вешер (Белгия), Алтамира (Испания), германският професор В. Ш. Имаше още 

американец, датчанин, швед, поляк, румънец, югославянин, японец, китаец; мнозина от 

Южна Америка: Бразилия – бившият председател на Републиката Песо и др. 

Нашето първо дело – между България и Гърция по въпроса за ликвидацията на 

имуществата на етническите и черковните общини, се разгледа през лятото на 1930 г. 

То беше едно от големите дела на съда и бе едно от редките, което завърши без особено 
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мнение дори от гръцка страна. Датският съдия Н., личен приятел на гръцкия съдия М. 

К., му каза пред мен: „Защо ще пишете особено мнение, за да подчертаете, че сте 

изгубили делото?“ 

А у нас подържаха, че Гърция е спечелила делото, като вадиха заключение от 

обстоятелството, че гръцкото правителство побърза да декорира Н. Политис, който 

беше водил защитата по него. 

Второто ни дело, гледано през 1930 г., беше пак между нас и Гърция – спорът по 

прилагането на Конвенцията Кафандарис-Моллов (тогавашни министри), отнасящ се до 

парични задължения между двете страни. Хагският съд се призна за компетентен и 

делото трябваше да се разгледа по същество в друга сесия. Но страните го изоставиха и 

не настояха за разглеждането му. 

Третото дело беше между Белгия и България – спорът между Софийската 

община и белгийското дружество за електрическо осветление. То се гледа през 

пролетта на 1939 г. Тогава се разрешиха подигнатите от наша страна отводи и се 

призна, че делото е подсъдно на Хагския съд. По същество щеше да се разгледа през 

м.октомври 1939 г. В края на 1939 г. трябваше да станат избори за нов състав на 

Хагския съд. По този случай френският и английският съдия, както и председателят Г. 

изказаха желание да бъда избран за постоянен член, като ме запитаха дали бих приел да 

бъда кандидатиран. Те щели да направят всичко зависещо от тях, за да сполучи тази 

кандидатура. И останалите съдии изказаха готовност да дадат своето съдействие. 

Знаеше се, че между кандидатите ще бъде и гръцкият професор Н. Политис. Но съдиите 

не скриха, че нямат особено желание да бъде избран той. На забележката ми: „M. Politis 

desire beaucoup faire partie de la Cours“, а M. Fromageot отговори: „Се ne sont pas ceux qui 

désirent, le  plus, qui sont le plus desirables“. 

Сър Сесил Хаст ми каза, че намира погрешна заведената практика да се търси 

при избора на съдии удовлетворението на амбициите на тази или онази държава, която 

от своя страна гледа да настани някое свое лице, само защото е влиятелно в страната, и 

често пъти някое „минало величие“; трябва да се обърне внимание на личността, дали е 

подходяща за съда и дали има нужните качества. 

Хагският съд се състоеше предимно от професори и дипломати. Мисля, че се 

почувства нуждата от застъпването и на съдийския елемент. Това най-добре ще са го 

разбрали М. Фромажо и сър Сесил Хаст, самите те отлични юристи. Отдавам на 

присъствието на голям брой професори въвеждането на една практика, която според 

мен се оказа вредна за авторитета на хагските решения. Професорите като че ли се 

интересуваха повече от теоретическата част на въпросите, отколкото от изхода на 

делото и затова по почти всички решения излагаха дълго мотивирани особени мнения 

по поддържаните от тях научни тези. 

А хората недоумяваха и може би отдаваха това на политически съображения. Но 

и независимо от такива подозрения, едно съдебно решение, за да има авторитет, трябва 

да бъде възприето като израз на това което е право по дадено дело, а не като случаен 

резултат добит от по-голямо или по-малко мнозинство гласове. Един съдия трябва 

винаги с голяма предпазливост и само в належащ случай да прибягва до особени 

мнения, ако иска да имат съдещите се вяра в съда. Предполагам, че гореспоменатият 

начин на действие в Хага стана причина, с течение на времето, все по-често да се 

предявяват отводи за неподсъдност. 

Но в края на 1939 г. избухна Втората световна война и сега Хагският съд, в 

тогавашния му състав, вече не съществува. 

Последна работа, която ми беше възложена, беше участието през август 1940 г. в 

делегацията по сключването на Крайовския договор, с който се възвърна на България 

Южна Добруджа. 
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В края на Балканската война, през 1913 г., бях секретар на българската 

делегация при сключване на Букурещкия договор, с който ни се отне същата Южна 

Добруджа. 


