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Положението на съдията в правовата държава* 
 

(реферат от члена на Окръжния съд в Залцбург, д-р Фр. фон Енгел, 
превод д-р П. Зъбов) 

 
 
Увод в правосъдието в сянка 

 
Преди няколко години на едно художествено изложение в Берлин се възбуди 

едно живо размeнение на мислите чрeз една картина на Мартин Бранденбург1, която се 
наричаше «Човекът в сянката». Това беше една творба на фантазията от особен род и 
изразяваше такова неприятно настроение, щото лъхаше върху душата на зрителя като 
натиск от една планина. През един лес от борове иде насам един човек. Навсякъде 
около него е слънце, само там, дето той върви, е винаги сянка. Духове го обкръжават и 
се влачат зад него. Последван от тях, човекът пътува – от сянка в сянка. 

За тая картина трябва да мисля, ако си представя положението, в което се 
намираха съдиите в последните десетина години на 19-ти век. И те прекарваха такова 
едно съществувание в сянката. 

С време отслабна въодушевлението от свободолюбивите придобивки от 
конституционните борби, особено за едно независимо правосъдие. На мястото, 
предизвикано от чувството, че не всичко, което цъфти, е узряло, дойде една известна 
апатия. А при това и народът беше предал цялото си внимание на значително 
напредващата техника, на постоянно силно развиващото се народно стопанство и на 
социални цели, и беше се насочил към други направления. А при това в естеството на 
правосъдието лежи, че неговото съществувание не бие така в очи, не може да се прояви 
така, че да се усеща от чувствата, както е например администрацията. И така, вече не се 
грижеха за правосъдието и вземаха бележки за него най-много по повод на някой 
сензационен процес или на едно изпълнение на смъртна присъда. Тогава се породи 
силната фраза за «непродуктивната» юстиция; предадената всецяло на стопански цели 
тогавашна епоха игнорираше тихата, а при това така пълна с благодат работа на 
правосъдието и я вземаше като един вид необходимо зло. Правната наука много беше 
заета около себе си за нареждане на собствената си сграда, та не можеше да отдаде 
изискуемото се внимание на съдебната практика. Па и много страдаха по онова време 
от едно прекалено вдигане на високо силата на закона. Всичко очакваха от закона, а от 
съдията нищо. В съдията виждаха един второстепен орган, един автомат, който трябва 
да изпълни задачата си, иначе много проста, колкото се може по-безлично, без да 
прояви нещо от себе си, от личността. 

Наистина това беше едно време на трудните условия за правосъдието и за 
съдиите. Понеже само когато то има една силна опора в народното съзнание, може да 
цъфти правосъдието. Незачитани и непоглеждани, съдиите мълчеливо изпълняваха 
тяхната тежка длъжност в себеотрицание и себепожертвувание, но с горчивото чувство 
в сърцето, че са изоставени и неразбрани. 

Появи се едно отстранение между народа и правото, между теорията и 
практиката, вече не се и познаваха един другиго. И така образът, ликът на съдията 
постепенно изчезна из съзнанието на народа и попадна съвсем в сянка, в мрак. 

Но това печално време, за което току-що говорих, ако не лъжат всичките 
признаци, е към края си. Полека ликът на съдията излиза от сянката, която го 
																																																													
* Списание на Юридическото дружество София, год. ХII, септември-октомври и ноември 1913 г., книга I, 
II и III 
1 Немски художник от началото на 20-ти век, импресионист. 
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обкръжаваше, в светлината на деня. Още светлината не е достигната, но отделни лъчи 
пронизват нощния мрак и дават да се видят ясно формите и главните черти. 

Ликът и значението на съдията така бяха изчезнали от паметта на 
съвременниците, щото съдията, тъй да се каже, отново трябваше да се открива. Това 
беше Бюлов, комуто се удаде това откритие. В своята малка книжка върху «Закона и 
съдийската служба» той каза голямата дума: «не законът, а законът и съдийската 
служба създават на народа правото му». 

Ето че наново се осъзна високото значение на съдийската служба и това 
съзнание привлече все по-широки кръгове. Появи се голяма литература върху съдията. 
Без да претендирам за пълнота, ще спомена само имената: Адикес, Берадт, Боци, 
Буркхард, Данц, Дюрингер, Ерлих, Фукс, Жени, Каде, Канторович, Кюбел Крузе, 
Менделсон, Райхел, Рис, Шмидт, Шрутка, Шкедел, Щайн, Фиценс, Винтер, Цахирияс и 
др. 

Вие виждате колко интензивно почна движението и още не се забелезва спиране, 
а далече още не е достигнало висшия си пункт. 

 
Критика на правосъдието 
 
От научните статии пренията се пренесоха в ежедневната преса и така се 

вмъкнаха в широките кръгове на народа. Изчезна старото равнодушие; настъпи жив, 
даже страстен интерес. Наистина тоя интерес е невинаги приятелски. Напротив много 
порицания се появиха: те са отправени против правните институти, ежедневният печат 
най-много вика против съдиите. Безброй са упреците: фалшиво, неистинско, 
несъобразно с времето, занаятчийско, механическо, без душа, бавно и сложно — така 
наричат правосъдието. Говорят: че съдията бил чужд на света, че раздавал правосъдие 
според класите в обществото. Макар изразите в тона да са различни, едно те имат 
общо: вика за реформи и убеждението, че така не може да върви no-нататък. 

Нека да не омаловажаваме тия викове! Особено щом те идат, макар и в по-слаба 
форма, даже от науката. Пресата я наричат създателка на общественото мнение и се 
твърди за нея, че тя внася своето мнение вътре в народа и после го нарича народно 
убеждение. Това може да е вярно в много случаи, но често и пресата поема 
убеждението на народа и тогава тя става истинския vox populi. А в нашия случай нас 
трябва да накара да се позамислим самото обстоятелство, че неодобрителната критика 
се върши не само от крайните партийни органи, но и от умерени листове, даже от 
такива, които никак не се грижат за политика, а само гонят културни цели. 

„Има нещо гнило в царство Дания!” Тоя зов ясно се чува от множеството викове. 
Само по тая точка няма съгласие, кой е виновен: институтите (наредбите) или съдиите? 
А на тоя въпрос даде отговор още стария Menenius Agrippa2 с прочутото сравнение. Ако 
държавата е в действителност един организъм по подобие на човеческото тяло и ако 
съдията е пулсовата артерия на държавата, както го нарече Мартин Берадт, тогава не е 
възможно, щото тялото да цъфти и преуспява, макар че неговата артерия се е изродила 
и се е варосала. Напротив, от здравето на тялото, а това ние требва да предполагаме при 
държавите, за които е дума, ние можем да заключаваме и за здравето на артерията. И 
ако при все това тази не функционира добре, тогава причината трябва да лежи във 
външни пречки; а да се махнат те, това е една държавна необходимост. Понеже с 
течение на времето под влиянието на тия пречки би могла да се разболее и тогава може 
да се нанесе неизцерима болест на целия организъм. Нека да видим дали в 

																																																													
2 политик от епохата на ранната Римска република. 
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действителност има такива пречки! И за това нека да разгледаме настоящето 
положение на съдията. 

 
Генезисът на модерното съдийство 
 
Ние говорим за правова държава и с това разбираме една държава, в която 

свободата на индивида се ползва с по-голяма правна защита в противоположност на 
полицейската държава, в която владее опекунството върху гражданите с полицейска 
дейност на правителството. Правовата държава постига тая защита на индивида чрез 
едно разделение на властите. Върху това, че не всичките власти са в една ръка, но че те 
са разделени и че различните носители на властта стоят един към друг в известно 
отношение на зависимост, лежи релативната свобода, от която се наслаждава 
индивидът в правовата държава. Едната държавна власт, както се знае, се раздали на 
три власти: законодателна, съдебна (правосъдието) и административна (изпълнителна). 
При това деление на властите много слаб дял се отдели на съдиите. Наистина, теорията 
какво не употреби да обрисува колкото се може по-голямо господството, властта на 
съдията. Тя видя в съдията пазача на свободата и на справедливостта, затова тя го 
обкръжи с ореола на независимостта; тя го издигна из масата на държавните чиновници 
и го постави на особен пиедестал. Отзвук от това въодушевление за съдията се чува и в 
конституциите, които в тържествени думи прогласяват принципа на независимостта. 
Обаче в действителност работата излезе съществено иначе, а не както теорията си я 
мислеше. Нито привържениците на стария, нито ония на новия режим не можеха да 
останат доволни от една подобна формировка на съдийското положение. И от двете 
страни посрещнаха съдиите с недоверие. Привържениците на стария режим се бояха, че 
съдиите може да отидат много далече в защитата на индивида. Ето защо те се стараят 
чрез администрацията, на която в много отношения дават предпочитание пред 
правосъдието, да си осигурят известно влияние върху съдиите. А приятелите на новия 
режим се бояха, че съдиите може да се обърнат на оръдия на ancien regime3. Ето защо те 
свързаха и опасаха съдията със закони и с предписания, за да върви, като се озърта 
постоянно, а не да върви свободно и да не сбърка. 

И понеже след конституциите – тях ги нарекоха параграфи на обетоването – не 
се издадоха закони за прилагането им, то проектираният голям портрет на съдията все 
повече и повече се сбираше на малък и в края на краищата взема вида и чертите на един 
малък или среден чиновник. 

Един такъв скромен, без претенции, прилежен, при това малко боязлив и дребен 
правораздаващ съдия можеше да спира за едно известно време, особено когато 
погледите на хората бяха обърнати към други цели, често пъти суетни илюзии. Обаче, 
впоследствие настъпи силно громене в умствено направление по идеалната страна. 
Настоящото време туря в основа освен техническите, икономическите и социалните 
цели, но още и културни тенденции. А нима културата е нещо друго освен свобода, 
която се базира върху закона? Ето така трябваше настоящото време да обърне очите си 
и към съдията. На настоящото време с неговото голямо социално и икономическо 
развитие, но и с неговите културни пориви, не му се помага със скромния 
правораздаващ съдия. То иска един по-голям формат за портрета на съдията. Членът на 
апелативния съд Цахарияс в книгата си за «Личността на съдията» добре нарисува 
портрета на модерния съдия като един човек с твърд характер, с човешко чувство, 

																																																													
3	 политическата и социална система на Франция от Късно Средновековие (около 15 век) до 1792 г., 
когато наследствената монархия и феодалната система на френската аристокрация са премахнати от 
Френската революция.	
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разбиране, с добро юридическо специално образование, с богат житейски опит, с 
натура на широко гледане, а не на дребнавост и с горда вътрешна свобода. 

Разбира се, такива съдии и днес ги има, но безспорно е, че настоящото 
конструиране на съдийското положение е годно по-скоро да спира, нежели да 
подпомогне за повдигането на такива съдийски натури. Широките кръгове от народа не 
са доволни от съдиите главно заради чиновничеството в съдийството. Те искат съдията 
да се издигне отгоре над другото чиновничество. Но едно такова издигане има само 
тогава смисъл, когато между съдийството и чиновничеството съществува голямо 
различие. Ето защо по-напред трябва да се разгледа тоя важен предварителен въпрос. 

 
Съдебна и административна власт 
 
Говорих за правовата държава и за делението на властите. В правовата държава 

правосъдието трябва да е отделено от администрацията. Нещо повече, то трябва да е 
независимо от него. Понеже иначе силата може да надвие на правото. А какво е 
независимост? По G. Anschuetz4 независимост означава «самостоятелност при 
намирането на решението от страна на съдията и то спрямо всяка друга воля в 
държавата освен оная на законодателя, това означава свобода от всяко влияние на 
административните органи даже и спрямо висшето държавно управление, 
правителството, което наистина назначава съдията, но не може да му предпише как да 
реши.» Независимостта на правораздаването и на неговите органи съставлява важно 
изключение от владeeщия в модерната правова държава принцип за зависимостта на 
всички държавни служители от държавния глава. Модерната правова държава даже 
особено остро разви тая зависимост. Тая зависимост трябва да я има, ако искаме да се 
осъществи държавната воля и да не се разруши държавата в частите си. От този 
принцип за зависимостта допуснаха само едно изключение, не за съдиите, а за 
правораздаването, по наложителни причини. Едно зависимо правосъдие няма да е 
правосъдие. С тая независимост при упражнение на правораздаването съществено се 
различава съдията от държавния чиновник. Наистина това някои оспорваха и твърдяха, 
че не е необходимо така рязко да се подчертава различието между правосъдието и 
администрацията, между съдии и чиновници, понеже това различие почти се заличи в 
модерната държава, понеже в последната и администрацията е подчинена на закона, 
както и правосъдието; това е право, обаче отношението на двете към закона е различно. 
Пак ще цитирам Anschuetz: за съдията законът е целта. В професията на съдията 
прилаганието на закона, намирането на правото съгласно закона е единствената цел; а 
целта на административната дейност е поддържане и повдигане на общото благо със 
средствата, които позволява законът». С други думи, в правосъдието владее принципът 
на закономерността, а в администрацията онзи на целесъобразността. Ако мъжът се 
стреми към свобода, а жената към нравственост, то можем тук да кажем: съдията се 
стреми към закономерност, а административният чиновник към целесъобразност. 
Наистина, вярно е, че принципът на целесъобразността намери прием и в правосъдието, 
а принципът на закономерността – в администрацията, и така докара донякъде едно 
сближение на двете. Решението на съдията трябва да бъде не само закономерно, но и 
разумно и целесъобразно. 

И обратно постъпките на административния чиновник трябва да са не само 
целесъобразни, а и закономерни. Но все съществува една голяма разлика: в 
правосъдието закономерността стои на първо място, а целесъобразността на второ, а в 
администрацията е обратно. 

																																																													
4	Немски конституционалист от 20-ти век, част от екипа, изготвил Ваймарската конституция (1919-1933).	
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Нека добре да държим това различие. Наистина, нашето време се стреми да ги 
слее двете власти. Но добре да внимавате това да не стане. Правосъдието и 
администрацията, в известен смисъл, са противодействащи сили, чрез чиито действия 
се запазва равновесието в държавата. Ако изместим линията за направлението на двете 
сили, то чувствително може да се наруши равновесието. 

Ако много пресилено прилагаме в администрацията принципа на 
закономерността, с това спъваме нейната дееспособност. Ако пресилено прилагаме в 
правосъдието принципа на целесъобразността, тогава влизаме в областта на произвола. 

 
Съдии лаици 
 
Ще направя малко отклонение от темата си; аз съм против увеличението на 

елемента лаици в правораздаването. Приятелите на лаици-съдии твьрдят, че лаикът е 
по-независим, по-пресен в схващането, нежели съдията по професия. Нека да 
предположим, че е така. Но той означава въплътяване на идеята за целесъобразност в 
правораздаването, и то не на идеята за целесъобразност, която е осветлена със закона, а 
на една натуралистична целесъобразност. Остро нападаха някои свободното 
правонамиране, но същите критици се въодушевляват от лаици-съдии, а лаици-съдии 
пак е свободно правонамиране. Понеже и свободното правонамиране изхожда от 
закона, то респектира ясната му буква; свободното правонамиране трябва да се тури в 
ръцете на юристи, а те никога не могат съвсем да се отклонят от закона. А правосъдие 
от лаици е  всъщност правосъдие с чувства. А оттам до произвола има само една 
крачка. С право се казва: Summum jus summa injuria, обаче може и да се каже: висша 
справедливост е висша несправедливост. 

 
Съдии и чиновници 
 
От различното положение спрямо закона се появяват големи различия в 

положението на съдията и на административния чиновник. Идеята за целесъобразност в 
администрацията води със себе си, че чиновникът при извършване службата си е 
длъжен винаги да има пред очи интереса на държавата и на населението и да изпълнява 
служебните упътвания. Напротив – идеята за закономерност в правосъдието изисква, 
щото съдията да извършва службата си свободен от подобни съображения и 
предписания. 

Позволете ми един пример! Да приемем, че държавата има да отдаде една 
доставка. Чиновникът, който има да решава върху получените оферти, трябва, разбира 
се, да постъпи справедливо и безпристрастно, но той може би, когато ще решава, ще 
трябва да има предвид упътването на началството си, да не взема под внимание 
известни категории конкуренти, напр. чужденци. Даже без такова упътване тоя 
чиновник може би само в интереса на държавата и на населението ще действа, ако 
самичък не взема под внимание подобни конкуренти. Но какво би се казало за един 
съдия, който по едно дело между туземец и чужденец иска да даде право на туземеца 
само за това, понеже е в интереса на държавата или на населението, щото да спечели 
туземецът? Такъв един съдия не би заслужвал името съдия. Много право каза веднъж 
проф. Валднер: «Съдията е длъжен при решението си да има само предвид: на първо 
място същността (обективността), закона на второ, а на трето място убеждението си». 
Един интерес на населението, на държавата, за съдията стои на второ място. Именно от 
тия съображения трябва да се ръководи административният чиновник при решението 
си. Ceterum censeo: съдията се различава съществено от държавния чиновник в тесен 
смисъл. 



6	
	

Това различие е така съществено, че многократно се повдигна въпросът, дали 
въобще можем да схващаме и да именуваме съдията като чиновник. Подчертаването на 
тяхното особено качество го претълкуваха зле за съдиите. Зад тази дума забелязваха 
надменност, стремеж към съдийски абсолютизъм, упрекваха съдиите, че не се чувстват 
като служители на държавата, като членове на един голям организъм, но че искаха да 
стоят над държавата или вън от нея. А с какво заслужиха съдиите този упрек, не знам. 
Но понеже се повдигна този упрек, трябва да му се отговори. Съдиите си спомнят 
добре, че те извършват една държавна служба и че това е държавата, от чиито ръце те 
получават службата и властта си. Те се чувствуват като верни служители на държавата 
и те дадоха израз на това чувство чрез дейността, чрез образцово изпълнение на дълга. 
Те почитат и ценят в административните чиновници също така необходими и полезни 
членове на държавния организъм, каквито са те сами. Вярно е, че има между съдиите 
едно течение, което би желало да държи сметка за особенността на съдийското звание, 
даже и в името на това, че те избягват наименованието «държавни чиновници» за 
съдиите и искат да го заменят с държавни служители. Но всъщност това може би е само 
един спор за думите. Но понеже обозначението държавни чиновници за всички, които 
извършват една държавна служба, вече получи общо употребление, то мисля, че няма 
да има съпротивление, ако кажа, че съдиите няма какво да възразят нищо против 
именуването им като държавни чиновници, наистина с резервата, че те са държавни 
чиновници от особен род. 

 
Закони за съдиите 
 
На особеността на съдийското звание напълно би отговаряло, ако съдийското 

служебно отношение би се уредило в особени закони за съдиите. В Австрия, при 
създаването на така наречената служебна прагматика за държавните чиновници, 
направиха вече опита си. Така изпърво и за съдиите се предвиждаше в общия закон за 
държавните чиновници. Но ето че се оказа, че почти към две трети от параграфите 
трябваше да се прибави приложението: «това не важи за съдиите», или «с това или 
онова ограничение». С това целият закон стана неясен и непрегледен. Но има още един 
втори път, ще се направи един общ закон за чиновниците и в едно приложение – 
специалното право за съдиите. Едно такова деление на материята в една обща и една 
особена част има опасността, че общата част би могла да се употреби за тълкуване на 
особената в един смисъл, който би могъл да направи съвсем илюзорни особените 
разпореждания за съдиите. 

Ето защо остава като единствен сигурен и практичен път, да се уреди 
съдийското служебно отношение в особен закон за съдиите. 

 
Съдържание на законите за съдиите 
 
Ако бъда запитан какво трябва да съдържат тия закони за съдиите и особено 

какви изменения би трябвало да съдържат те спрямо настоящото правно положение, то 
длъжен съм най-напред да обърна вниманието върху това, че този въпрос в голяма част 
прескача в областта на съдебната политика. Отговорът му, значи, ще зависи от това как 
си представяме образа на съдията и как ценим стойността и същността на неговата 
дейност. Ако се задоволим, както досега, със скромния чиновник, който съди, ако 
считаме всички пожелания и искания на науката, всички искания на населението за 
нещо суетно, тогава, разбира се, няма нужда да предприемаме големи промени. Но 
тогава и нека да не очакваме никои други освен досегашните успехи. В нашето време, 
което бързо живее и върви напред, застоят е назадничавост. Но ако желаем щото 



7	
	

правосъдието да стане пак това, каквото то беше някое време в очите на народите, 
искаме ли щото, нека да говорим с Рихард Норд- Хаузен, «липата на съда пак да почне 
да цъфти», тогава наистина неизбежни са значителни промени. Тях да посоча ще бъде 
целта на следващите страници. 

 
Отделяне на административните работи 
 
Едно от най-често повтарящите се оплаквания се състои в това, че правосъдието 

е претрупано с чужди за него работи. Ето защо искат пречистване на съдийското поле 
за работа от тия занятия и мотивират тези искания с принципа за разделяне на 
правосъдието от администрацията. 

За да стигнем тук до яснота, трябва по-напред да отговорим на въпроса: що е 
правосъдие и каква дейност принадлежи към неговата същина? Правосъдие е, 
погледнато чисто теоретически, юдикатура5, казване какво е право и какво не е. Значи 
към юдикатурата принадлежат на първо място всички решения по граждански и 
углавни дела. 

Но не само самите решения, но и всичко, което ги предшества и една част от 
това, което иде подир тях. 

Всичко, което предшества решенията, което ги подготовя – значи по углавните 
дела предварителното следствие, а по гражданските и по углавните ръководенето на 
процеса. 

Една част от това, което следва подир решенията – значи от изпълнението на 
присъдите, постановленията върху допустимостта на изпълнението, а от 
принудителното изпълнение (по граждански дела) – постановленията върху това, дали 
известни мерки от изпълнението са допустими. А в друго отношение нито 
изпълнението по углавните дела, нито онова по гражданските не принадлежат към 
юдикатурата, а са чисто административна дейност. Значи ние добиваме следния 
резултат. Към юдикатурата, т. е. към правосъдието принадлежат следните работи: 

1) Делото ръководене на процеса по граждански и углавни дела, а особено и 
предварителното следствие. 

2)  Решенията по гражданските и углавни дела. 
3) Една част от изпълнението по углавните дела и една част от изпълнението по 

гражданските дела. 
«Чистата» юстиция по тоя начин би обгръщала само гореозначените работи. Но 

юстицията в средноевропейските културни държави не е същото нещо, каквато е 
юдикатурата, а отчасти по-малко, отчасти повече. «По-малкото» тук не ни интересува, 
а «по-голямото». В течение на времето възложиха на съдилищата не само съдебно-
административните работи, но и ония от така наречената компетенция за безспорни 
дела (Freiwillige gerichtsbarkeit), макар че нито тука, нито там не се касае за казване кое 
е право, а само за административна дейност. 

 
Работи на съдебната администрация 
 
Що се касае до работите на съдебната администрация, то аз разбирам с това 

онази дейност, която се грижи за това, щото съдилищата да бъдат снабдени с всички 
необходими за извършване тяхната дейност органи и средства. Значи работите на 
съдебната администрация са до известна степен едно conditio sine qua non за дейността 
на съдилищата и за това с право бидоха възложени да се извършват от съдилищата. 

																																																													
5	Остаряла дума, русизъм, има се предвид съдийство и/или съдебна практика.	
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Безспорната (доброволната) юрисдикция 
 
Иначе стои работата с делата на безспорната юрисдикция: по регистрите, по 

поземелните книги, фалита, по настойничествата и пр. 
От тия дела само една малка част от работата по настойничествата стои във 

връзка с юдикатурата. Тази част е може би юдикатура. Аз например мисля за 
следующите решения на съдията по настойничествата: когато той отнеме бащинската 
власт, когато той с решенията си замества липсващето съгласие на бащата за встъпване 
в брак на детето; когато той решава какво да стане в случай на развод с децата. Тук 
решава съдията по настойничествата върху противоположни претенции, решението му 
е окончателно и не може да бъде обжалвано пред съда за спорната юрисдикция. И така, 
в тия случаи съдията по настойничествата казва какво да бъде право. 

Вън от това, и делата по настойничествата, както и цялата безспорна съдебна 
дейност, са чиста административна работа. Наистина това някои оспорваха и твърдяха, 
че съдията и по безспорните дела точно така издава решения, както съдията по 
спорните дела. Но това не е право. Още Йозеф Унгер изтъкна в областта на делата по 
делби на наследство провизорния характер на постановленията на съдията по тия 
производства, и именно затова той поиска, щото делата по тия делби да се отнемат от 
съдилищата. Този провизорен характер го имат всичките постановления на съдията, 
който действа в областта на безспорната съдебна дейност; съдията с постановлението 
си свършва у себе си производството, но той не издава едно окончателно решение. 
Неговите постановления може да се обжалват пред съдията по спорните дела и да се 
обезсилят от този последния. 

Тъй като безспорните дела – охранителните – почти всичките са 
административна работа, то строго взето, те требваше да не се възлагат върху 
съдилищата. Това искане поставя Австрийската конституция в чл. 14, който казва, че 
правосъдието трябва да се раздели от администрацията във всички инстанции. 
Наистина нашата конституция въпреки 45-годишното съществуване не можа да си 
пробие път. И от науката се постави това искане, в Австрия от нашия най-голям юрист, 
който в книгата си върху Verlassenschaftabhandlung казва пословичните думи: «от 
съдията трябва да се отнеме всяка дейност, която е против принципа, чистотата и 
обграждане на юстицията и чрез която би се възлагали на съдийското съсловие 
чужди работи. Първата задача в областта на юстицията в Австрия трябва да бъде 
насочена към това да се освободи съдията от всички работи, които принадлежат в 
областта на администрацията и напротив – да се възложи всичко на съдията, което 
в една правова държава подлежи пред форума на независимите съдии». (Одобрение) 

От гледна точка на теорията не може на тия думи нищо да се противопостави, но 
и практикът трябва да ги одобри. 

Аз по-преди споменах за разликата между юстицията и администрацията и 
обърнах вниманието да не се смесват двете. Едно мъчно избегваемо последствие от 
едно такова смутение би било именно, че дух от юстицията би навлязъл в 
администрацията и дух от администрацията – в юстицията, а че духът от юстицията не 
действа с полза в администрацията това ни показват делата по несъстоятелността – 
фалита. Какво голямо изхабявание на средства там се употребява, а успехът е много 
скромен (Веселост и одобрение). Още по-неприятно би било да влезе в юстицията 
административният дух и тази опасност фактически съществува особено у съдиите в 
малките градове, които същевременно работят по съдебни и административни дела. Не 
може да се избегне, щото тия двете сфери, които трябва да се отделят, да не влияят една 
върху друга, и не може да се избегне опасността, че с течение на времето съдиите би 
могли да станат административни чиновници. 
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Искането да се направи чисто полето за работа на съдията от административни 
работи е основателно както теоретически, така и практически. 

Дали обаче е целесъобразно, туй искане да се поддържа във всичката му острота, 
е особен въпрос и този въпрос играе роля в областта на съдебната политика; тука 
трябва да се вземат под внимание не само мотиви за целесъобразност, но и чувствата и 
настроенията на народа. Това бяха мотиви за целесъобразност, които водеха до едно 
възлагание на тия дела върху съдилищата. Разбира се, не само мотиви на 
целесъобразност. 

Когато навремето си разделиха юстицията от администрацията, то не поставиха 
толкова точно пререзката, па и не си блъскаха главата върху въпроса, в кой ресор да 
принадлежи едната, и в кой другата. До известно време вървяха по принципа: каквото 
не могат да диклинират, считат го като дело на юстицията (веселост). 

 
Заключение 
 
Тук се иска внимание. Безусловно ще се приеме принципът, че в бъдеще не 

трябва да се възлагат на юстицията чужди неи работи. Даже трябва да искаме едно 
постепенно и предпазливо намаление на такива дела. 

Веднага може да се махнат от съдилищата делата на нотариата, които отчасти им 
са възложени например в Австрия. Така съдилищата в Австрия дават отпуски на 
нотариусите, дават мнения при назначения, те се занимават с гаранциите на 
нотариусите и пр. Тия работи даже в интереса на автономията на нотариата трябва да се 
възложат на тоя последния. 

Делата по регистрите биха могли, без всяка опасност, да се възложат на 
административните власти, даже на ония търговски и индустриални организации, които 
и сега напр. при търговските и занаятчийските камари функционират като автономни 
учреждения. Воденето на поземелните книги би могло с време да се възложи на ония 
административни власти, на които са поверени делата за измерването и за кадастъра. 

Изпълнителното производство нека да остане у съдилищата, понеже една част от 
него е юдикатура. Но всичко, което е чиста администрация, а особено всичко, което е 
само сметки, да се възложи на канцеларските чиновници при съда, така че съдията да 
решава само върху допустимостта на изпълнението. Разбира се, и съдилищната 
канцелария трябва съответно да се промени. 

Делата по настойничествата и по делби на наследства не могат лесно да се 
разделят. Настойническите дела за това не, понеже една част от тях е юдикатура. Но и 
тук може да станат големи реформи, които махват това от съда. По настойническите 
дела съдът трябва да е последната инстанция, до която да се обръщат само при важните 
въпроси. А всички чисто административни работи да се оставят за настойниците и за 
съветите за сирачетата. 

Въпросът за таксите требва да се отдели от делата по делби на наследства и да се 
възложи на финансовите власти. Много работи по тия производства трябва да се 
възложат на нотариус. 

Аз зная, че тия предложения са много неопределени, но в областта на съдебната 
политика смело е сам да направя подробни предложения. 

Само на едно възражение бих отговорил – казва се, че ако се изземат от 
юстицията толкова много работи, не би останало работа за много съдии. Това е вярно. 
Но тогава би могло да се намали и числото на съдиите и това е една цел, към която ние 
всички трябва да се стремим. Възражението, че тогава и окръзите може да станат по-
големи, ще се събори с факта, че и средствата за съобщение и пътуване стават все по-
добри. Против една голяма реформа това препятствие би било несериозна пречка. 
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Не искам да омаловажавам охранителните дела. Аз говоря на специалисти, на 
съдии. Разбира се, че охранителните дела са така също важни, а отчасти и така мъчни, 
както и юдикатурата. Това важи за всяка административна работа. Но самото име 
доброволна, охранителна юрисдикция показва, че тя не е необходимо да принадлежи 
към юстицията и се присъединява към нея само по мотиви от целесъобразност и по 
други мотиви. Щом се отстранят тия основания, тогава няма пречки да ги отделим от 
юстицията. 

 
Граници на независимостта 
 
Въпросът за отделяне на охранителните дела и затова е важен, понеже той по 

особен начин е свързан с въпроса, дали за дейността по охранителните дела се иска 
независимост. 

По-напред казах, че от общия принцип за зависимостта на всички чиновници от 
държавния глава се направи изключение само в полза па юдикатурата. За други 
дейности не може да се иска независимост. И наистина, щом ние си представим цялото 
охранително производство отделено от юстицията, то никому няма да скимне да даде 
независимост и на чиновниците, които работят в тая област. 

От гледна точка на теорията дохождаме до резултата, че съдията, който работи 
по неспорните дела, няма право на независимост. 

На практика, поне досега, министерствата на правосъдието даваха 
независимостта на официозните съдии. Но това е един обичай, а не едно законно 
уреждане. И ако министерствата се отклоняха от този обичай, то не би имало никакво 
законно препятствие на такава промяна. Понеже, както германският закон за 
съдоустройството, така и австрийската конституция говорят само за «съдебната власт», 
респективно за «съдебната служба», при чието упражнение се гарантирва 
независимостта. При това остава отворен въпросът какво трябва да се разбира под 
съдебна власт и съдийска служба. Ако с това разбираме упражнение на юдикатурата, 
тогава казаните закони не биха пречили на една промяна на досегашния обичай. 

Ако се придържаме до буквата, то австрийските съдии би трябвало да се боят, че 
на съдиите, които работят по охранителното производство, въпреки досегашната 
практика, ще трябва да им се отнеме независимостта. В § 23 от правителствения проект 
за един закон за съдийската служба се казва: «по делата на съдебната администрация и 
при извършвание на други служебни дела, които не спадат в областта на юдикатурата, 
съдийските чиновници са длъжни, да се подчиняват на служебните предписания на 
техните началници». 

Но аз мисля, че работата не се мисли така, както е изразена. Явно е, че за 
«юдикатура» мислеха и за делата на охранителното производство, при извършването на 
които трябваше да се даде независимост. Но буквата говори против това схващане. 
Много е желателно щото това съмнение най-сетне да намери едно законно разрешение. 
Ако ме питате, в какъв смисъл да стане това разрешение, ще кажа: в смисъл, щото 
съдийската независимост да се простре и върху охранителната юрисдикция. 

Това изглежда да стои в противоречие с казаното от мен по-преди. Чисто 
теоритически взето, вярно е, че независимостта за производството по неспорните дела 
не може да се иска. Но практически един такъв възглед би докарал неприятни 
последствия. Толкова далече няма да отидат и представителите на зависимостта на 
официозния съдия, щото да искат с независимостта да му отнемат и несменяемостта. 
Понеже тия качества образуват, така да се каже, един character indelebilis, който не 
може да се отнеме на съдията. Една съдийска личност не може да се дели така, щото да 
се каже: като съдия си несменяем, а като административен чиновник такъв си. С едно 
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такова схващание би се изкопал гробът на всяка независима юстиция, понеже би 
стигало на един съдия да се възложи една работа от охранителното производство, за да 
можем да го направим сменяем. Трябва да се остави и на съдията, който работи по 
охранителното производство, една от главните гаранции за независимостта. Същите 
основания, които говорят за това оставяне, говорят и за това да се признае и на 
официозния съдия независимостта. Аз вярвам, че на нас би се нанесъл удар в сърцето, 
ако ние бихме били длъжни в бъдеще по разпореждане на началството да отхвърлим 
една молба за издаване на поземелен акт за собствеността, която ние считаме за 
напълно доказана. Може би да ми се възрази: «тук се не гледат вашите чувства». Така е, 
но тука се гледат чувствата на народа, неговото правно чувство. Нима няма да изчезне 
съвсем вярата в народа в независимостта на съдиитe, която вяра и сега още тук-там е 
накърнена, ако народът би узнал, че една голяма част от съдийската деятелност въобще 
не стои под закрилата на независимостта? Нека си представим, че същият съдия, който 
е издал едно решение по указание на началството си, може би против своето убеждение 
и то по дела по поземелните книги, да е длъжен отпосле по същото спорно отношение 
да се произнесе като съдия по исково дело; какво доверие би могло да се има към един 
такъв съдия? И нека си турим ръката на сърцето, могли ли бихме ние още да се 
чувстваме като независими съдии, ако в течение на ред години бихме навикнали на 
това да действуваме като административни чиновници и да слушаме служебните 
разпореждания на началниците? Такава една в ред години извършвана дейност най-
накрая би дала боя и на нашата съдийска дейност - нали човек нарича навика своя втора 
природа. 

Нека прибавим още едно. Когато навремето и охранителното производство 
възложиха на съдилищата, това между другото го направиха и по мотиви за 
целесъобразност. Например – считаха за целесъобразно, при делата по делба на 
наследство, тези дела да не ги възлагат на администрацията, а особено не на 
фискалната администрация, а ги възложиха на съдилищата, за да третират тия дела като 
юдикатура. Искаха, щото съдията да гледа тия дела като съдия, а не като финансов 
чиновник. Ако да бяха искали последното, тогава щяха веднага да ги възложат на 
финансовите чиновници. Но тогава би се отстранило всяко основание, да се оставят на 
съдилищата. 

Позволете ми тука едно малко отклонение в областта на черковната история. 
Августинските хористи първоначално бяха мирско духовенство, но те с течение на 
времето приеха правилото на Св. Августин и така свързаха живота на мирското 
духовенство с оня на монаха. Против това подаде жалба орденът на августинците, 
който, както е известно, е един монашески орден, пред папата, като каза: «или 
августинските хористи са монаси, тогава трябва да изоставят названието хористи и да 
живеят като монаси, или те не са монаси, тогава трябва да напуснат названието монаси 
и да се въздържат от монашеския живот». Папата издаде тогава следующето решение 
за августинските хористи: «Те всъщност не са монаси, но могат да живеят и да бъдат 
третирани като монаси». Същото може да се каже и за официозните съдии. 

 
Резултатът 
 
Аз следователно дохаждам до следния резултат. 
Към упражнение на съдийската власт или съдийската служба принадлежи не 

само юдикатурата, но и охранителното производство, доколкото то е възложено на 
съдилищата. Независимостта трябва да се простре върху двете области. Тя не се 
простира върху делата от съдебната администрация, върху външната форма на 
упражнението на съдийската дейност, върху извънслужебното поведение на съдията. 
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Ако има съмнение, то е меродавно за разрешение на въпроса, дали имаме 
упражнение на съдийска служба, обстоятелството, дали предстои да се издаде едно 
решение по работи на страните. Така че, при съмнение, трябва да считаме всички дела 
на страните като упражнение на съдийска служба. 

Във всички дела, по които съдията няма право за независимост, той не отговаря. 
Понеже човек не може да действа като чиновник и да отговаря като съдия. 

 
Гаранции за независимостта 
 
Пристъпвам към разглеждане на въпроса, дали досегашните гаранции за 

съдийската независимост са достатъчни, или дали те имат нужда от едно разширение 
или допълнение. 

Какво е независимост, това го определих с думите на Аншюц. Тая дефиниция ще 
поставя в основа на моите следующи съображения. Аз разбирам под независимост един 
факт от външния живот, една система, а не едно качество на характера. А че 
последното е един необходим реквизит за всеки съдия, с това не искам да отказвам. Но 
днес аз няма да се занимавам с него, понеже аз говоря за законното уреждане на 
съдийското положение, а качествата на характера не може да се установят в закона. 
Независимостта като качество на характера, вътрешната независимост, ако мога така да 
се изразя, може само допълнително да се присъедини към външната независимост, но 
външната независимост образува фундамента, върху който вътрешната независимост 
тепърва може да се развива. И в епохата на абсолютната държава имаше независими 
характери измежду съдиите, при все това тия съдии не можем да наричаме независими, 
те именно, поради справедливостта си, били преследвани. 

Досегашните гаранции за съдийската независимост в модерните културни 
държави се състоят главно в назначаването на съдиите до живот; в това, че не могат да 
бъдат уволнявани и премествани. Въпреки тия гаранции не можа да се затвърди в 
народа вярата в съдийската независимост. Ако става дума за увеличение в юдикатурата 
на елемента от лаици (хора неюристи), то срещаме не само в популярните, но и в 
научните разисквания постоянно твърдението, че елементът лаици е по-независим, 
отколкото съдията по професия. Значи изглежда, че съществующите гаранции не са 
достатъчни. 

Като противен аргумент се навежда, че съдебната администрация в културните 
държави още не си е позволила една намеса в юдикатурата. Да признаем, че това е така, 
то това все още не би било основание, да не разследваме въпроса, дали досегашните 
гаранции са достатъчни, иначе бихме могли да отидем по-далеч и да кажем: понеже не 
са се случили намеси в юдикатурата, то е и излишно да се уреди със закон 
несменяемостта, понеже никому и на ум не иде да я закача. 

Целият въпрос трябва да се разгледа спокойно и трезвено, без страст от една 
страна и без чувствителност от друга. 

 
Системи за повишение и за авансиране на същото място 
 
При подобно разглеждане на въпроса може с пълно основание да се подържа, че 

независимостта и съществуващата в някои държави система за повишение са две 
несъвместими помежду си неща. 

Системата за повишението се състои в това, че стоящият в един рангов клас 
съдия на основание на една съответна квалификация (мнение за качествата му) отива в 
един по-горен ранг; по-добре казано – може да отиде по-горе, понеже съдията няма 
едно право за повишение Значи, нему е гарантирано само оставането в най-долната 
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класа на ранговете, из която наистина не може да бъде отстранен без волята му. Но той 
не може без волята на съдебната администрация да се покачи в по-висок ранг. Това е 
една много скромна гаранция за независимостта, понеже общо взето тук съдията е в 
пълна зависимост от благоволението на съдебната администрация, ако не иска като 
един Диоген-съдия да прекара живота си в бъчвата на най-долния клас на ранговете 
(веселост и живо одобрение). 

Но тук се присъединява и квалификацията. Съдията може да се надява за 
повишение само на основание на една безукорна квалификация (атестация). Ако тая 
квалификация се извършва от непосредственото му началство, то съдията е в 
зависимост и от благоволението и на това негово началство. Но, разбира се, аз не искам 
да твърдя, че квалификацията ще последва по други, а не по чисто обективни 
съображения. Но и тук важи това, което аз по-рано казах, понеже, както уместно 
забелязва Буркард, не се гледа да не се нанесе някаква неправда на съдията, а се гледа 
да не може да му се нанесе никаква неправда. Съдията трябва да го вземем като човек и 
да не очакваме от него свърхчовешки качества. Мисълта, че той, вследствие на една 
недостатъчна квалификация, вследствие на едно владеещо против него 
злоразположение може да бъде изключен от повишение, вече заблуждава съдията в 
неговата независимост, прави го боязлив, недоверчив, възбужда у него лоши 
настроения, които никога не трябваше да владеят върху съдията. Защото как може 
куражливо да отвори свободен път на правото, ако сам той има усещанието, че на 
самия него може да му се причини неправда по важни въпроси, които се докосват до 
неговото благо или страдание? (одобрения). 

Много по-добре отговаря на съдийската независимост една система за 
повишаване на място, при която за постигане на една по-висока заплата няма нужда 
нито от назначение, нито от повишение. Против тая система възразяваха, че тя туря 
наравно неспособния със способния, че убива честолюбието и стоящите под нейното 
владичество изкушава към това, да се ограничат върху извършване на най-
необходимото. 

На тия възражения трябва да се отговори, че системата за повишение на място 
(форюкунгс систем) вече съществува в някои държави, напр. в Прусия, и се оказа много 
полезна. При нейното въвеждане тогавашният финансов министър Фон Микел, 
безспорно един виден административен талант, каза думите: «чувството на сигурност в 
цялото положение на живота, чувството на успокояване при тази система трябва да 
бъде по-голямо. Но аз казвам нещо повече: и чувството на достойнството като 
чиновник чрез това трябва да се усили». Аз мисля, че тия думи, които имат предвид 
както съдията, така и чиновника, придобиват убедителна сила, ако ги приложим върху 
съдията и неговата независимост. Не е уместно недоверието именно спрямо съдиите, 
които навсякъде се отличиха чрез образцово изпълнение на дълга. Каквито упреци и да 
се повдигат против съдиите, упрекът за леност никога не им е правен. 

 
Надвивание на недоверието към съдиите 
 
Искаме ли да уредим положението на съдиите, тогава е неизбежно да им даваме 

и известна мярка доверие. Доколко далече се е отишло с недоверието, мисля, че 
показах: към едно пълно отстранение между народа и правото. Нека се опитаме да 
установим едно истинско доверие един към друг и много оплаквания от само себе си 
ще престанат! Без едно такова доверие обаче са безполезни и без стойност всички 
реформи. Впрочем и не е вярно, че системата за повишение на място убива 
честолюбието и с това и подбуждането да се създаде нещо образцово. Най-много би се 
турило пречка на нездравия стремеж, на желанието за всяка цена да се отиде по-нагоре, 
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а за това, без съмнение, няма защо да се съжалява. (одобрение). Здравото честолюбие 
тоже би намерило своето удовлетворение и в системата за повишение на място и то с 
това, че отличните съдии биха могли да се надяват в релативно млади години да бъдат 
повикани в една по-висока инстанция и с това в един по-голям кръг на дейност. 

И така, системата за повишение на място дава преимуществото, че значително 
ограничава зависимостта на съдиите, че отговаря на принципа за назначението на 
съдиите до живот и дава възможността за свободен избор при назначаването на съдиите 
в по-високите инстанции. 

Всички човешки наредби страдат от несъвършенство, така също и системата за 
повишаване на място. Навсякъде се гледа, дали срещу неизбежните несгоди не стоят 
неоценими преимущества. А това тука в голям размер е случаят. Опасността, че под 
господството на системата за повишение на място, може би тук-там един съдия няма да 
напрегне всичките сили е нищо в сравнение с опасността, която за цялата юдикатура се 
поражда чрез това, че нито съдиите се чувствуват независими, нито народът ги счита за 
независими. (Живо одобрение и ръкопляскане). Ето защо отстранението на системата 
за повишаване (Бефердерунг система) и замогването й чрез една система за повишаване 
на място в интереса на независимостта трябва непременно да искаме. 

 
Квалификация 
(Атестацията) 
 
Що се касае до квалификацията на съдиите, то там, дето тя се извършва от 

началстващите лица в съда, има една известна опасност за независимостта на съдиите, 
толкова повече, че днеска владее голяма несигурност по въпроса, дали началстващите 
лица в съда трябва да се считат като административни чиновници. Така напр. в Австрия 
Законът за съдилищната организация (§ 2) поставя председателите и подпредседателите 
на окръжните и по-горните съдилища помежду съдиите. Напротив, правилникът 
(гешефтсорндунг, едно ферорднунг на министерството) в § 1 обозначава началстващите 
лица на съдилищата като органи на министъра на правосъдието по делата на съдебната 
администрация. И така, ако началстващите лица на съдилищата считаме по § 1 на 
гешефтсорднунга като административни чиновници, тогава съдиите ще бъдат 
атестовани не само от административни чиновници, но поне теоретически е дадена 
възможността, щото едно началстващо лице на съда да е длъжно да извърши 
квалификацията на съда в един известен смисъл и то по указание на министерството на 
правосъдието. На възражението, че такова нещо не се случва, аз отговарям, както и по-
преди: добре, не се случва, обаче може да се случи. 

Ето защо за препоръчване е да се извършва атестацията над съдиите от 
постоянни отделения на съда, към които ще принадлежат председателите, най-старите 
съдии от колегията, председателят на по-горните инстанции и пр. 

А че тайното атестирание съвсем трябва да се отхвърли, това още сега биде 
прокарано в областта на правото за чиновниците. Още по-малко то би трябвало да се 
прилага в областта на правото за съдиите. Разбира се, тогава трябва ръка за ръка с 
правото за преглеждане на атестацията да върви и правото за обжалване, което ще се 
отправя до отделението за персонала в по-горната инстанция. 

 
Дисциплинарно право 
 
Във връзка с квалификацията искам веднага да се занимая с дисциплинарното 

право върху съдиите. Тука трябва да важи принципът, че дисциплинарните наказания, 
които влекат след себе си вредни последствия, да могат да се произнасят само от 
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дисциплинарни съдилища. Разбира се, идеалът би бил, щото всяко, даже и най-малкото 
наказание, да се налага само от дисциплинарния съд. 

Понеже, ако дисциплинарната наказателна власт се остави в ръцете на 
началстващите лица на съда, тогава и тука е дадена възможността, че едно началстващо 
лице на съда би било длъжно по заповед на министерството да накаже дисциплинарно 
един съдия. Значи, тука би се издало не едно решение, а би се изпълнила една заповед, 
а това е нещо, което е противно на същината на дисциплинарното право на съдиите, 
което изисква по-напред да се разследва работата и после да се решава. 

Ако не е постижим идеалът, щото всяка наказателна власт да се постави само в 
ръцете на дисциплинарните съдилища, то тогава трябва да е поне допустимо едно 
обжалване до дисциплинарния съд против наложените наказания от началстващите в 
съда лица, в каквато и да е форма. 

Наложително и желателно е по-близко да се дефинира понятието служебно 
престъпление и да не се оставя то само в субективното усмотрение на дисциплинарния 
съд. Едно колебание на юдикатурата по тая точка би било една твърде неприятна 
работа за съдията, който с това би се засегнал. Особено трябва най-сетне да се реши и 
твърде важният въпрос, дали един съдия може да бъде теглен дисциплинарно за 
съдържанието на неговата юдикатура. Тоя въпрос там, дето една част от 
дисциплинарната власт е поставена в ръцете на администрацията, е особено 
животрептящ. Но въпросът е остър и за дисциплинарния съд. 

Аз мисля, че даже, при така наречените явни нарушения против закона, не е 
възможно едно дисциплинарно наказателно производство против един съдия. 
Независимостта на юдикатурата би получила един смъртоносен удар, ако би се 
налагало наказание на съдията за съдържанието на неговата юдикатура. 

Но тук важи следующето. Първо: какво е явно нарушение на закона? В отделния 
случай това не е така лесно да се каже. По австрийския граждански закон (§ 601) 
завещанията са невалидни, ако завещателят не е спазил едно от предписаните от закона 
изисквания. По нашия verlassenschafts patent (§ 123) делбата може да стане само на 
основание на едно формално валидно завещание. Но имаме ли явно нарушение на 
закона, ако един съдия въпреки това, например със съгласието на наследниците, вземе 
за основа на една делба на наследство едно явно невалидно завещание, напр. едно 
завещание, което само е подписано от завещателя, но не е собственоръчно написано? 
После: кой ще реши дали има нарушение на закона? Администрацията или 
дисциплинарният съд? Но разрешението на този въпрос лежи собствено в 
компетенцията на инстанциите за жалбите против решенията! 

Най-сетне: какво казва законът, ако нарушението се извършва от най-горния 
съд? Или ако са взели участие в решението и съдии-лаици и ако те са станали причина 
за нарушението? Или ако в една колегия от съдии по професия, само една част е 
виновна за нарушението, а другата част е протестирала против това, но е останала в 
меншинство? 

Всички тия подигнати въпроси във връзка със съображението, че 
независимостта на юдикатурата във висша степен би се изложила на опасност, ако 
съдията би бил длъжен да се бои, че би могъл да попадне на наказание поради неговата 
юдикатура, карат ни до заключението, че един съдия заради съдържанието на 
юдикатурата си никога не требва да се тегли на дисциплинарна отговорност. Само 
умисъл, а не небрежност трябва да е едно основание за едно дисциплинарно 
преследване на съдията. Комуто се вижда, че тоя възглед отива много далече, нему ще 
посоча това, което по-рано казах. И тук трябва да се питаме: нима няколкото безспорни 
явни нарушения са достатъчни, щото за преследването им да изложим на карта 
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независимостта на юдикатурата? Едно правосъдие, което ще работи с такива малки 
недостатъци все е по-добро, отколкото едно зависимо правосъдие. 

 
Граници на служебния надзор 
 
Подобни съображения имат сила и в областта на служебния надзор. 
Безусловно подлежат на служебния надзор: извънслужебното поведение на 

съдиите, тяхната съдебно-административна дейност и формите на юдикатурата. 
Напротив – не трябва да има служебен надзор там, гдето независимостта 

господства и трябва да господства. 
Независимостта обема най-напред съдържанието на юдикатурата. Но не само 

самото решение, но и предшестващата дейност, особено материалното ръководене на 
процеса. Така, по моето мнение, не би било уместно, ако съдебната администрация би 
искала да осъжда факта, че по едно дело е бил извършен, може би, скъп оглед или 
призоваване пред съда на един свидетел от далечно разстояние. Понеже върху въпроса, 
дали той има нужда за решението си от един оглед или от личното впечатление на 
свидетеля, това има право да решава само съдията. 

Тъй като незевисимостта, както аз изложих, трябва да се прилага и върху 
областта на охранителното производство, то трябва да не подлежи на служебния надзор 
и материалното разрешаване и на тия дела. Наистина тука формалните правила имат 
голямо значение, заради това в областта на охранителното производство по-широки 
граници са поставени на съдебния надзор. 

Ако се появи съмнение по въпроса що е форма и що е съдържание на 
юдикатурата, то можем да изкажем желанието, щото въпросният случай да не се счита 
като подлежащ на служебния надзор. Понеже във всеки случай е по-малко зло, ако една 
грешка остане един път ненаказана, отколкото, ако се възбуди подозрението за една 
намеса в юдикатурата (одобрение). 

В областта на независимостта, именно в материалната юдикатура, не трябва 
да става намеса нито чрез общи упътвания, и то нито предварително чрез указания 
върху разрешаването на бъдещи случаи, нито отпосле, чрез критика. 

Що се касае до първите, то те наистина нямат предвид един определен случай, 
но при все това те ограничават бъдещото свободно решение на съдията и са 
несъвместими с независимостта (много вярно). Тук спадат например упътванията, щото 
да не се извършват скъпи огледи и призоваване на свидетели; щото известни 
престъпления да се наказват по-строго, а други по-леко и така нататък (одобрение). 

Същото важи и за критиката. По силата на авторитета, с който тя излиза наяве, 
тя е в състояние да повлияе на съдията в свободата на решението му; и то, както 
критиката, която го хвали, така и оная, която укорява решението му. Понеже и в 
похвалата мълчаливо се съдържа един укор за ония съдии, които така не решават 
(одобрение). 

Това, което казах по-горе за явните нарушения на закона, има приложение и 
тука. Както те не трябва да дават никакво основание за едно дисциплинарно 
производство, така трябва да се предостави поправката им на обжалванията пред по-
горния съд, а на съдебната администрация трябва да се дава само повод да узнае за 
случая с цел за атестацията, но не за някакъв акт от служебния надзор; и ако този 
възглед се вижда странен на пръв поглед, то аз казвам: по-добре е, нека на няколко 
стотин или хиляда решения да има едно нарушение, отколкото да има една юдикатура, 
която да е зависима от указанията, критиките, страха от наказания, която е боязлива и 
несамостоятелна и която не гледа на правото право в очите, а ту надясно, ту наляво от 
пътя е принудена да гледа. (Браво, браво)! Че служебният надзор върху всички други 
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области, освен в областта на юдикатурата, напълно господства, аз вече по-преди казах 
и няма нужда да го повтарям. Към материята за дисциплинарното право и за служебния 
надзор бих желал да присъединя раглеждането на въпроса за отговорността на съдиите 
за вреди и загуби. Настоящото уреждане на отговорността за вреди и загуби застрашава 
не само независимостта на юдикатурата, но и интересите на правотърсещата публика. 
Че откъде трябва да вземе съдията кураж за юдикатурата, ако навсякъде му се изпречва 
отпред призракът за една отговорност за обезщетение, една отговорност, която 
понякога не стои в никакво съотношение с размера на неговата заплата и която значи 
може да докара до едно пълно унищожение на неговото съществуване? (Живо 
одобрение). От това произхожда тогава онзи боязлив прекален формализъм, който туря 
на пътя на публиката грамадни мъчнотии и закъснения (живо одобрение). Три главни 
принципа трябва да господстват в областта на задължението за вреди и загуби: 

1) Едно задължение за вреди и загуби от съдиите е изключено при всички 
решения, против които е допустимо едно обжалване. 

2) Трябва да се въведе едно държавно осигуряване на отговорността за вреди и 
загуби от съдиите, и то за другите случаи, непредвидени в точка 1-ва. Всеки съдия ще 
внася годишно една определена сума за това осигуряване и чрез тая вноска той се 
освобождава от задължението за вреди и загуби. 

3) Навсякъде трябва държавата да стъпи на мястото на съдията, като задължена 
на 1-во място за вреди и загуби. Искът трябва да се заведе само против държавата. А в 
Австрия например искът може да се заведе и само против съдията. Но тъй като за 
такива искове е компетентен апелативният съд, то напр. един съдия от Залцбург трябва 
да води един такъв процес във Виена, затова той има нужда, макар че и сам може да се 
защищава, по мотив от целесъобразност, да се представлява от един адвокат. Но кой ще 
му плати разноските за един такъв защитник в случай, че той спечели? Често ищецът не 
може да му плати обезщетението, понеже сам е беден. Значи съдията е длъжен да плати 
от джоба си тези разноски за адвоката при съвършено неоснователни искове. 

Аз изключвам разглеждането на отговорността за вреди и загуби с два тук 
отнасящи се цитата. 

Единият излиза от Дернбург и се отнася до всички решения на дела. Той гласи: 
«една гражданскоправна отговорност би изложила безпристрастното решаване на 
делата». 

Другият изхожда от професор Крюкман и гласи: «сега вече не трябва да желаем 
на германския народ да има мъдри съдии, но да добие смели съдии, това още 
многократно ще трябва да му пожелаваме. Едно голямо число от съдийски задачи не 
може друго яче да се разреши, а чрез една безкористна, силна решителност». 
(одобрение). 

 
Разпределение на работата 
 
Към обезпечителните средства на независимостта се отнасят и правилата върху 

разпределение на работата. Независимостта на юдикатурата много слабо би била 
запазена, ако би било възможно: да се отнеме на един съдия в отделния случай 
юдикатурата, да го държат настрана от известни области от юдикатурата и да му 
възложат може би само охранителни дела. (Референтът се бори против така наречените 
стъкмени състави: по известни дела да се нагласят състави от съдии с познати от по-
рано настроения). 

За да се гарантира в това отношение независимостта на юдикатурата, както е 
известно, работата се дели за цяла година и в началото на всяка година се посочват 
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имената на съдиите, на които се възлагат известни работи, респективно, които 
принадлежат на отделните отделения. 

Разпределението на работата от една колегия от съдии (нека се назове тая 
колегия, както щете: президиум, отделение за персонала и пр.) във всеки случай дава 
много по-големи гаранции за едно напълно безпристрастно разпределение. (А не само 
един председател да извърши това, доколкото по-лесно е достъпен на влиянието на 
частни лица или на министъра. Бел. на преводача). 

При разпределение на работата от една колегия би могло да се вземе под 
внимание и особеността на отделния съдия. Понеже една колегия има преимуществото 
пред един често менящ се председател, тя по-добре познава персонала, чрез едно 
уместно вземане под внимание на особеността на съдията само би спечелила цялата 
работа. 

Ето защо, дето това още не е прокарано, желателно е да се въведе подобна една 
колегия. 

Разпределението на работата в окръжните и мировите съдилища тоже трябва да 
става от тая колегия по предложение на поставения съдия начело на съда. 

Против постановленията на колегията трябва да се допуска обжалване до 
колегията на апелативния съд, особено ако те се отнасят до важни точки, напр. до 
отнемане на председателстването. Понеже именно при разпределение на работата 
трябва да се върви само строго по принципа на незавимостта на юдикатурата. 

 
Заплатата 
 
Една важна гаранция за съдийската незивисимост е и заплатата. По-рано 

изложих, че системата на повишението никак не е съвместима със съдийската 
независимост, и че ако трябва да става дума за независимост, то може да става въпрос 
само за една система – повишаване на заплатата (повишение на място). 

Но навсякъде трябва да се пази, щото заплатата да бъде прилична. Понеже един 
натиснат от икономически грижи съдия мъчно ще бъде независим съдия, а в повечето 
пъти – един лош, именно един зле разположен, огорчен, боязлив и дребнав съдия 
(одобрение). 

Ето защо искането за една заплата, която да отговаря на званието и на времето, е 
съвършено справедливо. Ако заплатата спадне под тая мярка, тогава едно последствие 
е неизбежно: пролетаризиране на съдийското съсловие. Понеже тогава то ще бъде 
избягвано от ония отлични елементи, които носят у себе си силата за една по-висока 
дейност, и ще търсят да го изпълнят само ония съмнителни елементи, на които грижата 
е само за това, колкото се може по-скоро да влязат под един подслон за в нужда 
(одобрение). 

С право може да се поставят големи изисквания само към онова съдийско 
съсловие, което е освободено от икономическите грижи. Но в това отношение 
настоящото време често е много несправедливо. То третира съдиите като една мащеха, 
а иска от тях почти невъзможното. Често човек трябва наистина да се чуди, ако чуе, 
какви изисквания сега се поставят на съдията и то не само от популярната страна. 
Според това иска се от съдията да е не само един юрист със солидни познания, а трябва 
да познава добре живота и света и да притежава всевъзможни специални познания, 
медицински, психологически, химически, технически, физикални и пр. Той трябва да е 
запознат с кантората на търговеца и банкера, с ателието на занаятчията, с фабриката на 
индустриалеца, на предприемача, на работника, с къщата и двора на земледелеца; той 
трябва добре да познава най-тънките и най-високи изрази на живота на народите, на 
изкуството н на науката. Той трябва да бъде един джентълмен, който да стои на 



19	
	

висотата на всички положения в живота и да може да гледа над всички условия на 
хората. И такъв един универсален и мостра-човек, в сравнение с когото идеалният 
човек на Ренесанса би бил само едно несъвършено същество (веселост), вярват в 
действителност, че могат да го поддържат с една заплата едно на друго от 3000 – 6000 
лв. (веселост). Това ни напомня оня владетел на една малка държава, който при 
въвеждането на железниците, казват, заявил претенцията: «и аз искам жалезница в 
моята държава, та макар да ми струва 1000 талера» (1 тал.=3.75 лева) (голяма веселост). 
И тук трябва да се решим: желаем ли една юстиция, която гледа нашироко и надалече, 
и която стои високо, тогава трябва съответно и да я алиментираме. Работата не се 
свършва само с големи изисквания, а трябва да се грижим и за това, щото исканията да 
могат да бъдат изпълнени. 

 
Целите 
 
С направените отбелязвания аз упоменах само една част от гаранциите, от които 

има нужда една независима юдикатура и които отчасти трябва да се създадат нови, 
отчасти трябва да се преобразуват, ако искаме да обърнем думата независимост в дело. 

Ние видяхме, че съдбата на съдиите при системата с повишенията е поставена 
всецяло в ръцете на съдебната администрация, и че освен това съдията в много 
отношения е в завимост от добрата воля на тая администрация. Много право значи 
казва Адикес в неговите «основни линии за радикална юстицна реформа»: «много 
време още ще се мине, докогато един съдия няма вече да има никакви желания да 
предявява пред министъра и докогато се възкачи до определеното за него стъпало на 
върха на почестите». 

Колкото по-яко се опише и се осигури положението на съдията, толкова по-
малко той ще има повод да апелира за «благоволението на съдебната администрация, 
толкова по-добре ще бъде запазена независимостта на юдикатурата. Вярно е, че пълна 
независимост, както всеки идеал, не може да се осъществи, но както навсякъде и тука 
стремежът трябва да е насочен към това, да се дойде колкото се може по-близо до 
идеала. 

 
Модерното усещане 
 
В модерното усещане особено силно се изразява стойността на личността. Това 

модерно усещание трябва най-сетне да се пренесе и върху положението на съдията. 
Противоречи на това чувство, а освен това е и във висша степен неикономично, ако 
високо квалифицираната работна сила на съдията се натоварва с всевъзможни писмени 
работи, които е в положение да извърши и една по-проста работна сила. 
Освобождаването за съдията от подобни работи е не само едно искане на модерното 
усещание, но и едно повеление на спестеливостта. 

 
Едничък съдия 
 
Стойността на личността трябва и в това да се изрази, щото да се разширят 

границите на компетенцията на едничкия съдия (одобрение). Аз тука не мога да се 
впустна в научния спор върху въпроса за съд от един съдия или от колегия, особено 
защото спорът поне досега още не е довел до един окончателен резултат, понеже 
отношението на силите на двете спорящи групи почти е същото. Обаче от точка на 
становището на една здрава юстицна политика все заслужва предпочитание съдът от 



20	
	

едничък съдия. Понеже по този път ще бъде възможно да се повдигне съсловието на 
съдиите чрез ограничение на числото на членовете му (одобрение). 

Изчисляват числото на съдиите в Германия на повече от 10 000, а в Австрия на 
повече от 5 000. Разбира се, че при такива цифри мъчно може да се постигне принцип 
за подбор на най-отличните. 

По углавни дела поне засега за съденето на по-тежките престъпления не ще 
можем да се откажем от колегиалния съд. При все това, именно в последно време се 
разшири значително компетенцията на едничкия съдия напр. в областта на имотните 
престъпления. И понеже тази мярка се оказа много практична, то основателна е 
надеждата, че съдът с едничък съдия може по углавни дела още повече да се развие.  

Както се вижда, народът не би се противил, ако се въведе съд с едничък съдия по 
всички граждански дела по всички инстанции (одобрение).Толкова по-малко, че с това 
няма да се накърни принципът за необходимото явяване с адвокати по граждански 
дела, по които известна сума се превишава. Впрочем неотдавна професор Ерлих 
предложи съд с едничък съдия по граждански дела даже за най-горната инстанция като 
наведе отлични мотиви. Ако се успее, чрез едно разширение на съда с едничък съдия, 
после с освобождението на съдиите от писмена работа и чрез една съответна реформа 
на съдилищната канцелария и на охранителното производство, да се намали числото на 
съдиите най-напред може би само с 1/3, то само с това много би се направило. По този 
начин би могло да се спести една голяма сума, така щото без нов товар на населението 
само със сега харчените суми би могло да последва едно такова реформиране на 
съдийското положение, което пак би спечелило на съдийската служба изгубената 
привлекателна сила (много вярно). Знаем много добре, че с това далеч още не би се 
постигнал идеалът на една юстицна реформа. Обаче, би се извършила една голяма 
крачка напред. И тогава би се достигнало до една точка, от която нататък могат да се 
изпълнят по-широки реформи. Особено тогава би могло да се пристъпи до въпроса, 
дали не трябва особено да се издигне съдията по спорните граждански и углавни дела. 
Днес аз не считам, че този въпрос е узрял и се въздържам да взема едно становище по 
него. Аз мисля, че ние трябва да се стараем да достигнем доброто преди да се стремим 
към по-доброто. 

 
Законът и съдията 
 
Към едно реформиране на съдийското положение би принадлежала и една 

ревизия на положението на съдията спрямо закона. Аз никак не мисля за свободното 
правонамиране, когато се застъпвам за едно разширение на сферата на свободното 
съдийско усмотрение. Разбира се, законът връзва съдията и трябва да го връзва, но той 
трябва и да му дава възможността справедливо да реши отделния случай и то чрез това, 
като оставя на неговото усмотрение една известна свобода на движение в кръга на 
определени граници. Аз препращам по тая точка върху Гражданския кодекс на 
Германската империя, който именно по тая точка славно е отишъл напред, напр. с 
неговия § 157, в който на съдията се дава насоката да тълкува договорите така, както го 
изисква лоялността и добросъвестността, като има предвид обичаите в общежитието. 
Пълното със значение и плодоносно влияние на това предписание убедително доказа не 
отдавна професор Ханц Йена в неговата отлична книга «Върху тълкуванието на 
правните сделки». 

По същия начин и по углавните дела съдията не трябва чрез боязливо теглени 
рамки за наказанията да бъде възпрепятстван в това на отделния случай да даде пълно 
право (одобрение). 
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Но ние трябва да се стремим настойчиво и заедно към колкото се може по-
голямо опростотворяване на процесуалните форми. Тук нашето австрийско гражданско 
съдопроизводство е един бляскав пример за това, какво може да се постигне под 
господството на опростотворени процесуални форми. Но това опростотворяване обаче 
трябва да владее навсякъде. Който е ръководил като председател съдебното дирене със 
съдебни заседатели, той ще ми даде право, ако аз кажа, че спазването на съвсем 
излишни процесуални форми много заема силата на председателя и отвлича неговото 
внимание от истинските епизоди на съдебното дирене (живо одобрение и 
ръкопляскания). 

 
За образованието на съдиите 
 
Още една дума върху юридическото образование на съдиите и за допускането до 

съдийска служба. Ако се реформира положението на съдията, то именно на тая точка 
ще трябва да се посвети особено внимание. Подготовителната служба (стажът), която 
до сега стои доста зле, ще трябва да се реформира основно и така да се нареди, щото 
кандидатите за съдийската служба да работят по всички клонове на службата и да 
бъдат изпитани. Трябва да се отбягва, щото, както сега става понякога, да се допускат 
недостатъчно и зле подготвени кандидати към съдийската служба и така образуват 
един вид дилетанти съдии в голям ущърб на правосъдието и на правотърсещата 
публика (одобрение). Преди назначението за съдия би трябвало да се назначават 
кандидатите с условие, че могат да бъдат "уволнявани с предупреждение 
(денонсиране)”. Понеже не струва да се вземат неспособни елементи само за това в 
съдийското съсловие, защото те са спечелили, така да се каже, правото за това с 
давност (одобрение). Юстицията не е едно заведение за охраняване на умствени 
инвалиди (живо одобрение и ръкопляскане). 

 
Съдийски дружества 
 
Аз съм вече към края на моя реферат, с който добре съзнавам, не ви дадох нещо 

цяло, а парчета. Аз принесох на куп без много избор камъчета за една може би твърде 
ненаредена мозайка. Работата на съдийските дружества ще бъде тези камъчета да се 
слепят наедно в един целокупен образ, ясен и прегледен. И с това достигнах до 
съдийските дружества, на които най-накрая бих желал да посветя няколко думи. 

Упрекаваха съдийските дружества за това, защото изтъкват независимостта на 
юдикатурата, защото те внасят в съдийството опърничави настроения. Да! Даже 
отидоха по-далече, нарекоха съдийските дружества синдикати и им приписаха 
синдикални тенденции. Ако даже първият упрек причини много огорчения, то вторият 
трябва да го наречем като дълбоко обиден (живо одобрение). Под синдикати се 
разбират съюзи от работници за насилствено изискване на по-добри заплати чрез 
средството – стачка. А пък аз питам кога в кое да е съдийско дружество е казано поне 
една дума, или най-малкото загатване е направено, че съдиите трябва да спрат своята 
дейност? (одобрение). Нека да се прегледат всичките апели, всички списания на 
съдийските дружества и нека ми се покаже поне едно място, което и при най-
разтегнатото тълкувание да сочи нещо подобно! А ако това не може, то по-добре е да се 
избягва неуместното и твърде обидното название «синдикат». Понеже с тая дума 
нерезривно е свързано понятието за организацията на стачки. 

Професор Рихард Шмит от Фрайбург в отличната си книга «Върху съдийските 
дружества» доказа техния аристократичен произход. Съдийските дружества винаги 
имат наум този произход. Те искат да усъвършенстват юдикатурата, да възстановят 
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чистотата и достойнството на съдийството (одобрение). Те искат, нека да употребя още 
един път думите на Нордхаузен, щото липата на съда пак да почне да цъфти. Аз вярвам, 
че подобни стремежи не заслужават нито укор, нито подигравка. Съдийските 
дружества не желаят нищо повече, а щото най-сетне да се признае чистотата на техните 
намерения и щото те ръка за ръка с народа и с правителството да могат да се стремят 
към тяхната велика и благородна цел (живо одобрение и ръкопляскания). 

Съдиите показаха какво искат и какво могат. Обърнати към правителството и 
към народа те викат: желаете ли вие сега! И ако вие желаете, то ние ще имаме еднакво 
широки погледи, една независима юдикатура, едно съдийство, стоящо на височината на 
своята задача. 
	


