
 

СЪДОПРОИЗВОДСТВО по углавните дела, които са 

подсъдни на мировите съдии 
 

Утвърден с указ от 25.05.1880 г., под № 226, обн., ДВ, бр. 49 от 4.06.1880 г. 

 

ГЛАВА I. 
 

1. (Измененъ: З. отъ 16 февруарий 1896 г.) Подъ ведомството на мировите съдии 

подлежатъ: 

 

а) всичките нарушения, предвидени въ наказателния законъ , дялъ II, съ изключение 

на нарушенията, предвидени въ гл. Х отъ същия дялъ - чл. чл. 529 - 534 . 

 

б) (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) престъпленията, предвидени въ членовете 

отъ наказателния законъ: 134, 135 , 154 , 188 , 229, 230 , 234, 235, 236 алинея втора , 265 , 

293, 294, 298 алинея втора, 301 , 302, 304, 305, 309 алинея първа пунктове 1 и 2 , 311 

алинея втора, 314, 320 , 334, 335, 338 алинея втора , 344 алинея втора , 380 алинея втора , 

408 алинея втора, 415 алинея първа и 416 алинея първа. 

 

Забележка I. Мировите съдии, при определянето на наказанията и глобите, се 

ръководятъ отъ уставите за нарушение на казаните управления, устава за повинностите и 

за търговията, устава за питейните сборове, устава за акциза и тютюня и др. тямъ подобни 

устави, безъ да излязатъ вънъ отъ максимума на наказанията, предвидени въ 

престъпленията и нарушенията, означени въ предидущия членъ, до колкото делата по 

нарушенията на тези устави не са изключени отъ ведомството имъ съ особни закони. 

 

Забележка II. Означените въ предидущия членъ дела не подлежатъ на разглеждане отъ 

мировите съдии въ следующите случаи: 

 

а) когато наказанието за простъпъка е съпряжено съ запрещение да търгува или 

промишлява, или съ затваряне дюкяна или промишленото заведение, и 

 

б) когато възнаграждението за причинена вреда или загуби, чрезъ престъпление или 

нарушение, надминава хиляда лева. 

 

2. (Отмененъ: З. отъ 19 февруарий 1905 г.). 

 

3. На всеки мирови съдия са подсъдни само тези постъпки, които са станали въ 

неговата околия. Когато няколко престъпни действия се обнаружатъ изведнажъ въ разни 

мирови околии по едно дело, то делото е подсъдно въ тоя мирови съдия, въ околията на 

който е станалъ най-важния простъпъкъ. 

 

4. Всеки мирови съдия си решава самъ, на него ли подлежи да разгледва постъпилото 

дело, споредъ рода на подведомствените му дела или по званието на подсъдимия. И ако 



види, че не подлежи нему, мировиятъ съдия го направлява по принадлежность или го 

предава на другъ мирови съдъ, или на подлежащето военно началство, или пъкъ на 

духовния съдъ. 

 

5. Препирни за подсъдность между мирови съдии отъ същия съдебенъ окръгъ се 

разрешаватъ отъ окръжния съдъ въ тоя окръгъ, а между мирови съдии отъ разни съдебни 

окръзи се разрешаватъ отъ онзи окръженъ съдъ, въ окръга на който се е захванало най-

напредъ прението. 

 

6. Препирни за подсъдность между мирови съдии и съдебенъ следователь се 

разрешаватъ въ онзи окръженъ съдъ, при който е съдебниятъ следователь. 

 

7. (Отмененъ съ чл. 63 отъ углавното съдопроизводство). 

 

ГЛАВА II. 

Редътъ, по който се захващатъ делата при мировите 

съдии. 
 

Отделение I. 

Поводи за захващане на делата. 
 

8. Мировиятъ съдия пристъпва до разглеждане на делата: 

 

1) по жалбите на частни лица, които са претърпели вреда или загуба; 

 

2) по съобщение отъ полицейските или административните власти; 

 

3) по непосредствено усмотрение отъ него самаго на престъпно действие, което 

подлежи за преследване независимо отъ жалбата на някое лице. 

 

9. На мировия съдия се подаватъ жалби отъ частни лица за вреди или загуби или отъ 

тяхъ самите, или отъ други лица, които по закона иматъ право да ходатайствуватъ за тяхъ, 

или отъ техни повереници. 

 

10. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) За поверениците се пазятъ правилата, 

които са изложени въ книга II, глава VIII отъ гражданското съдопроизводство . 

 

11. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Жалбата, която се подава на мировия 

съдия, бива писмена и трябва да носи подписа на тъжителя. 

 

12. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Въ писмена жалба трябва, по 

възможности, да са показани: 

 

1) името, фамилията, званието, прякора, както и местожителството на обвинителя; 



 

2) престъпното действие, времето и мястото, дето е извършено; 

 

3) претърпените вреди и загуби; 

 

4) обвиняемото или подозреваемото лице, както и местожителството му; 

 

5) свидетелите или други доказателства, съ които се подтвърдява жалбата, и 

 

6) годината, месецътъ, деньтъ, когато е подадена. 

 

13. Ако не се има на лице обвиняванъ или подозреваемъ въ престъпното действие, за 

което е подадена жалба, или ако доказателствата, които го подтвърдяватъ, са 

недостатъчни, мировиятъ съдия може да поръча на местната полиция да му събере и 

представи всички необходими по това дело сведения, когато престъпното действие 

принадлежи въ числото на тези простъпки, които се преследватъ отъ закона, независимо 

отъ жалбите на частни лица. 

 

14. Лицата, които са претърпели вреда или загуба отъ престъпно действие, могатъ и 

сами да се обръщатъ направо къмъ местната полиция, която е длъжна да направи 

потребните издирвания и за резултата да съобщи своевременно на мировия съдия. 

 

15. Полицейските и другите административни власти съобщаватъ на мировия съдия за 

онези престъпни действия, които те са открили и които по закона подлежатъ на 

преследване и безъ жалби отъ частни лица. 

 

16. Въ съобщенията си, били те писмени или устни, полицейските и другите 

административни власти трябва да показватъ: 

 

1) кога и де е станало престъпното действие; 

 

2) на кого пада подозрението и какви доказателства има за туй; 

 

3) има ли граждански ищецъ и свидетели, и 

 

4) местожителството на всичките показани лица. 

 

17. При съобщението на мировия съдия за престъпно действие, обвиняемиятъ може да 

се докарва съ съобщението въ следующите случаи: 

 

1) когато хванатия при свършване простъпъкъ е непознатъ на полицията или не може 

да представи удостоверение за името, фамилията и местожителството си, и 

 

2) когато работата е за престъпни действия, заради които споредъ закона, 

обвинениятъ се затваря въ тъмница, и при туй има възможность да избегне, ако се остави 

свободенъ, или може да изглади следите на престъпното деяние. 

 



18. Споредъ своето лично усмотрение, по някое престъпно действие, мировиятъ съдия 

може, ако го види за потребно, да поръча на полицията да направи предварително 

издирване споредъ правилата. 

 

19. Ако полицията не изпълни възложената поръчка отъ мировия съдия, то той има 

право за важни опущения, направени отъ нея, да съобщи на прокурора или неговия 

помощникъ. 

 

Отделение II. 

Повикване страните и свидетелите. 
 

20. Повикването въ съда на единъ обвиняемъ става чрезъ писмена призовка, а когато 

живее въ същия градъ на мировия съдия, става и устно. 

 

21. Призовката трябва да съдържа точно: 

 

1) кое лице се иска; 

 

2) кога и де да се яви; 

 

3) делото, поради което се вика обвиняемиятъ, и 

 

4) последствията за неявяване. 

 

Призовката се подписва отъ мировия съдия. 

 

22. Призовката се връчва на тогозъ, който се вика чрезъ разсилния, който се нахожда 

при мировия съдия, или чрезъ местното околийско или общинско управление. 

 

23. Призовката се връчва на същото лице, което се вика. Ако го няма у дома му, тя се 

дава на едного отъ домашните му, особено на най-стария, или на стопанина на къщата, или 

на местния околийски началникъ, или же на старшия полицейски. 

 

24. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Като се връчва призовката върху втория 

екземпляръ отъ нея се отбележва времето, когато е връчена, подписва се отъ получателя и 

отъ лицето, което е я връчило, и се повръща на мировия съдия. 

 

25. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Ако оня, комуто е адресирана призовката, 

не може или не желае да я подпише, връчительтъ отбележва това, както и причината на 

неподписването, върху самата призовка и удостоверява всичко това съ своя подписъ и съ 

подписа на двама свидетели. По същия начинъ се постъпва и когато призовката се връчва 

на неграмотно лице, на което, въ всеки случай, се обявява съдържанието на призовката. 

 

26. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Призованиятъ трябва да се яви лично при 

разглеждането на делото, но по дела за престъпни деяния, които се преследватъ само по 

тъжбата на потърпевшия, както и по дела за простъпки, за които наказанието е глоба или 



запиране, обвиняемиятъ може да не се яви лично, а да изпрати повереникъ, за което се 

споменува въ призовката. 

 

27. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) По дела за престъпни деяния, по които 

обвиняемиятъ е длъженъ да се яви лично, съдията се разпорежда да се доведе, ако не се 

яви самъ. Мировиятъ съдия може да се разпореди за довеждане на обвиняемия и безъ да го 

призовава предварително съ призовка. 

 

28. Докарване на обвиняемия не става инакъ, освенъ като му се изпрати формална 

призовка съ същото съдържание, като кога се вика на съдъ. 

 

29. Обвинительтъ се известява за деня и часа, определени за явяването на обвиняемия. 

 

30. При разглеждане дела, които са повдигнати отъ длъжностни лица, когато те не 

могатъ да се явятъ, изпращатъ вместо себе си довереници. 

 

31. Ако самите страни не се задължаватъ да приведатъ свидетели, то мировиятъ съдия 

ги вика самъ. 

 

32. Свидетели отъ нижните военни чинове, кога са на действителна служба, се 

привикватъ чрезъ най-близкото имъ началство, а офицерите се викатъ направо чрезъ 

призовки; но повикването предъ съда не ги уволнява отъ служба, ако не са получили 

уволнението отъ началството си. 

 

33. По удостоверението отъ военното началство за невъзможностьта на тоя воененъ, 

който се вика за свидетель, поради военни обстоятелства, да се яви лично предъ съда, то 

таковиятъ се разпитва отъ местния мирови съдия въ мястото, дето служи. 

 

34. Свидетели отъ свещено звание или монаси, ако не се явятъ по първото 

призоваване, повикватъ се чрезъ най-близкото имъ началство. 

 

35. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Свидетель, който не се яви въ назначения 

день, безъ да представи уважителни причини за неявяването си, наказва се съ глоба до 

двадесеть и петь лева, споредъ важностьта на делото и състоянието на свидетеля. Ако 

свидетельтъ не се яви и следъ повторно призоваване, съдията се разпорежда за 

довеждането му. 

 

36. Въ продължение на две седмици следъ като му се обяви определението отъ 

мировия съдия за щрафа, свидетельтъ има право да си представи оправданията за 

неявяване, които, ако се намерятъ удовлетворителни отъ мировия съдия, той може да 

опрости глобата. 

 

37. По причина на болесть, ако някой свидетель не може да се яви предъ съда, то 

мировиятъ съдия го изпитва тамъ, дето лежи, и страните, ако са пристигнали, 

присътствуватъ при това. По същия начинъ се допитватъ свидетели и въ такива случаи, 

когато трябва да се разпитватъ повече свидетели, които живеятъ на едно място. 

 



38. Свидетели, които живеятъ въ чужда мирова околия, далечъ отъ тоя градъ, дето 

става разгледването на делото, могатъ да бъдатъ разпитвани отъ мировия съдия въ тая 

околия, дето живеятъ, при туй се дозволява да присътствуватъ и страните, които би 

пожелали да изслушатъ разпитването. 

 

Отделение III. 

Отсрочване на разглеждане на делото и мерки за 

прекъсване на средствата за уклонение отъ съда. 
 

39. Когато се явятъ и двете страни предъ мировия съдия и заявятъ, че по някои 

причини като не могатъ да представятъ нужните си доказателства, мировиятъ съдия отлага 

делото, като му назначи новъ срокъ. Но кога заяви само едната страна, мировиятъ съдия 

отлага тогава делото, когато намери заявлението удовлетворително. 

 

40. Мировиятъ съдия може и отъ само себе си да отложи разгледването и решението 

на делото, ако го намерва нужно, било да направи огледъ, било да изиска отъ страните или 

отъ полицията какви и да е сведения, които са необходими за решение на делото. 

 

41. Когато се отсрочи разглеждането на делото поради неявяването на едната страна 

въ назначения срокъ, противната страна може да иска, щото разноските, които тя ще 

прави, за да идва други пъть въ съда, да се натоварятъ на страната, която, като не докаже, 

че е имала уважителни причини за отсътствие, е станала причина за излишните разноски. 

 

42. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Обвиняемиятъ няма право да се 

отдалечава отъ местожителството си безъ разрешение отъ мировия съдия, по дела, по 

които той е длъженъ да се яви лично при разглеждане имъ. 

 

43. Да са пресекатъ на обвиняемите средствата за уклонение отъ съда, мировиятъ 

съдия може да употреби следующите мерки: 

 

1) когато обвиняемиятъ се подозрява въ простъпъкъ, за който, споредъ закона, се 

налага парична глоба или запиране, или когато му се иска възнаграждение - взема му се 

разписка, че ще се яви въ означения день, или му се взема поръчителство; 

 

2) когато обвиняемиятъ се подозрява въ престъпно действие, за което, споредъ закона, 

се налага затворъ въ тъмница, взема се поръчителство или залогъ или се запира 

обвиняемиятъ. 

 

44. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Поръчителството налага задължение на 

поръчителя да плати сумата, за която е поръчителствувалъ, ако обвиняемиятъ избегне или 

се отклони отъ съда. 

 

45. Залогътъ бива или въ пари, или въ друга движима ценность и се дава или отъ 

самия обвинитель, или отъ всяко друго лице. 

 



46. Количеството на поръчителството или залога се определява отъ мировия съдия 

споредъ строгостьта на наказанието, което може да падне на обвиняемия и споредъ 

състоянието на поръчителя или заложника. 

 

47. За приемането на поръчителството или на залога съдията полага постановление, 

което се подписва както отъ него, тъй и отъ поръчителя или заложника и му се дава копие. 

 

48. Отпущането на обвиняемия подъ поръчителство или оставянето му на свобода съ 

залогъ не го уволнява отъ да изпълнява правилата, предписани въ 42 членъ. 

 

49. Обвиняемиятъ ако побегне или се уклони отъ съда, взема се заложената сума отъ 

поръчителя. Следъ като се удовлетвори отъ нея искътъ за възнаграждението отъ 

причинените повреди или загуби чрезъ простъпъка на обвиняемия, остатъкътъ се обръща 

въ капиталъ за устрояване места за запиране по приговоръ на мировия съдия. 

 

50. Кога се взема подъ стража обвиняемиятъ, за това се написва особено 

постановление съ точно означение: 

 

1) кога е задържано лицето; 

 

2) кое лице е задържано, и 

 

3) престъпното действие, въ което се обвинява. 

 

Това постановление се подписва отъ мировия съдия и се проважда копие въ мястото 

на затвора. 

 

ГЛАВА III. 

За разглеждане на делата отъ мировия съдия. 
 

Отделение I. 

Кога и какъ могатъ да се отстраняватъ мировите съдии. 
 

51. Мировиятъ съдия е длъженъ да се оттегли отъ съда, и страните могатъ да го 

отстраняватъ: 

 

1) когато има за разглеждане дело, въ което иматъ намеса: или той самъ или жена му, 

всичките му роднини по права линия безъ ограничение, роднини по косвена линия до 

четвърта степень (четвъртия поясъ); сватовете до трета степень, или усиновенъ синъ или 

усиновена дъщеря на съдията; 

 

2) когато мировиятъ съдия е настойникъ (опекунъ) на една отъ тъжащите се страни 

или на такъвзи, който управлява работата съдружно, и 

 

3) когато съдията или жената му по закона са най-близки наследници на едного отъ 



тези, които участвуватъ въ делото, или пъкъ са имали, или иматъ съ някого отъ съдящите 

се тъжба. 

 

52. Прошение за отстранение на мировия съдия съ изложение на причините за това 

трябва да се представи отъ обвинителя, когато подава иска си, а отъ обвиняемия - не по-

късно отъ първото си явяване предъ съда. 

 

53. Когато се явятъ законни причини за отстранение на съдията, по негово усмотрение 

или следъ заявление отъ страните, той представлява за това на окръжния съдъ, който, ако 

признае отстранението уважително, поръчва на единъ отъ близките мирови съдии да 

разгледа това дело. 

 

Отделение II. 

Редътъ за разглеждане на делата. 
 

54. Мировиятъ съдия разгледва делата словесно и публично. 

 

55. Дверемъ затворенимъ се разгледватъ само дела: 

 

1) за простъпки противъ семейните права; 

 

2) за докачение честьта на жена и за други безсрамни или съединени съ съблазнь 

действия, и 

 

3) за простъпки, които се преследватъ само чрезъ жалби на частни лица, когато и 

двете страни желаятъ да се разгледа делото имъ на особно. 

 

56. При разглеждане на делата както на обвиняемия билъ той лично присътствувалъ 

или не, тъй и на обвинителя и гражданския ищецъ се дава право да си хващатъ 

повереници. 

 

57. Кога се обяви на обвиняемия съществото и основанието за обвинението му, 

мировиятъ съдия го пита: счита ли се виновенъ въ това, за което го обвиняватъ. 

 

58. Ако обвиняемиятъ не се признава виновенъ, то съдията изпитва най-напредъ 

свидетелите на обвинителя и следъ туй изслушва обвиняемия какво ще представи за свое 

оправдание, а тъй също и свидетелите, които той представи. 

 

59. Не се допущатъ за свидетели: 

 

1) безумни и луди; 

 

2) духовни лица, когато се отнася работата да кажатъ това, което са чули на 

изповедьта; 

 

3) поверениците или защитниците на обвиняваните, кога се отнася до признанието, 



което имъ са направили доверителите имъ. 

 

60. Мъжътъ или жената на обвиняемото лице, роднините му по права линия, 

възходяща и низходяща, а тъй също и братята или сестрите му, могатъ да се откажатъ отъ 

свидетелство; ако ли не пожелаятъ да се възползуватъ отъ това си право, то даватъ 

свидетелството си безъ клетва. 

 

61. Не се допущатъ за свидетелите подъ клетва: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) лица, осъдени на строгъ тъмниченъ затворъ 

за повече отъ 5 години, и лица, които са осъждани за лъжесвидетелствуване и за лъжлива 

клетва. 

 

2) малолетните, които няматъ още 16 години, и 

 

3) глупавите, които не знаятъ святостьта на клетвата. 

 

62. Не се допущатъ за свидетелство подъ клетва, когато някоя отъ страните поиска 

отстранение: 

 

1) лицето, което е претърпяло отъ престъплението, макаръ то и да не е участвувало въ 

делото, а тъй също мъжътъ или жената на тогози, който е претърпялъ, роднините му по 

права линия, братята и сестрите му, тъй също и другите му отстрана роднини, както 

неговите, тъй и на обвиняемия до третя и четвърта степени и сватовете и на двете страни 

до първите две степени, и 

 

2) тези, които са били въ особни отношения съ тогози, който е участвувалъ въ делото, 

т. е. ако са били усиновени или настойниците, или са управлявали работите на едного или 

другиго отъ тяхъ, а тъй също и тези, които са имали тъжба съ кого и да е отъ 

съучастниците въ делото. 

 

63. Като изключимъ всичките случаи, изброени въ горните членове, 60 - 62, 

свидетелите се изпитватъ подъ клетва, ако не бъдатъ освободени отъ нея по взаимно 

съгласие и споразумение на страните. 

 

64. (Измененъ: З. отъ 13 мартъ 1912 год.) Свидетелите се подвеждатъ подъ клетва отъ 

мировия съдия. 

 

65. Отъ клетва се освобождаватъ: 

 

1) свещениците и монасите отъ всичките християнски вероизповедания, и 

 

2) лицата, които принадлежатъ на вери и секти, които не се кълнатъ; вместо клетва те 

даватъ обетъ, че ще изкажатъ съ чиста съвесть всичко, знаятъ по делото. 

 

66. Мировиятъ съдия, като изслуша свидетеля на едната страна, предлага на другата 

страна, да ли не ще тя да предложи на свидетеля някои питания. 



 

67. Мировиятъ съдия може и самъ отъ себе си да запитва, както свидетелите, тъй и 

обвинителя и обвиняемия за необходимите неща за разяснение на делото и да отстрани 

разноречията. 

 

68. Когато обвиняемиятъ не рачи да отговаря, то съдията, безъ да прибягва къмъ 

заплашвания, обещания, ухищрения или други подобни мерки, пристъпва направо до 

разглеждането на онези доказателства, които има вече при делото. 

 

69. Доказателствата, които едната страна представлява, мировиятъ съдия предлага на 

другата страна за сведение. 

 

70. Въ дела, които могатъ да се прекратяватъ съ примирие, съдията гледа само тези 

доказателства, които са представени отъ страните. 

 

71. Огледи, освидетелствувания и разтърсвания (обиски) се правятъ или отъ самия 

мирови съдия, или чрезъ полицията по негова поръчка. 

 

72. Да прави огледи, освидетелствувания и обискъ мировиятъ съдия възлага на 

местната полиция само тогава, когато, по някакви обстоятелства, тези действия той лично 

не може извърши, а пъкъ да ги отложи за другъ пътъ не бива. 

 

73. Ако някоя отъ страните заяви, че има уважителни причини да се съмнява въ 

достоверностьта на огледа, освидетелствуването или обиска отъ полицията, мировиятъ 

съдия е задълженъ самъ лично да провери тези действия. 

 

74. Огледи, освидетелствувания и обиски ставатъ въ присътствието на не по-малко 

отъ двама поемни и отъ тези лица, които са участвували въ делото, които би се нашли тамъ 

незвани. 

 

75. Повикани нарочно (поемни) биватъ ступаните на къщята, на дюкяните, на 

промишлените и търговските заведения или управителите имъ, а тъй също и околийските 

чиновници или църковните и общински старейшини. 

 

76. При обиска или иземване (виемка), освенъ призваните лица, повика се 

господарьтъ на дома или на помещението, а въ тяхно отсътствие - жена му или някой 

другъ отъ най-старите въ къщи. 

 

77. Огледите, освидетелствуванията, обиските и разбиванията, освенъ извънредните 

случаи, които не търпятъ отлагане, трябва да ставатъ дене. 

 

78. Въ такива случаи, когато има нужда да се узнае точно някое обстоятелство, което 

се среща въ делото, необходими специални сведения или опитность въ науката, 

изкуството, занаята или въ какво и да е занятие, призоваватъ се специални лица (експерти). 

 

79. Когато страните не могатъ да се споразумеятъ било за количеството на вредите 

или загубите, било за цената на ограбеното или разваленото, тогава мировиятъ съдия, като 



изслуша доказателствата на едната или другата страна или мнението на вещите лица, 

произнася своето последно определение. 

 

80. За неявяване на огледа, на освидетелствуването или претърсването поемните и 

вещи люди могатъ да бъдатъ подложени отъ мировия съдия на глоба не повече отъ 

двадесеть петь франка. 

 

81. Мировиятъ съдия събира сведения за званието и годините на обвиняемия само въ 

тяхъ случаи, когато е туй необходимо за определението на наказанието, което му се стои. 

 

82. Разглеждането и решението на всяко дело се свършва у мировия съдия, ако е 

възможно, въ едно заседание. 

 

83. Мировиятъ съдия като види отъ обстоятелствата на делото, че то не подлежи на 

негово разгледване, длъженъ е, безъ забава, да предаде делото на съдебния следователь 

или ако няма нужда да се произвежда изследване, право на прокурора. 

 

84. Когато мировиятъ съдия срещне въ реда на съдопроизводството някое 

затруднение, то се разрешава отъ него по съображение на постановленията, изложени въ 

настоящата книга, съ подробните правила на съдопроизводството въ окръжните и 

апелативни съдове. 

 

ГЛАВА IV. 

За постановлението и обявяването на присъдите. 
 

85. Следъ изслушването на страните и подиръ съображението на всичките 

доказателства, които се иматъ въ делото, мировиятъ съдия решава въпроса за вината или 

невинностьта на подсъдимия по вътрешното си убеждение, основано на съвокупностьта на 

обстоятелствата, открити при съдебното разглеждане. 

 

86. Мировиятъ съдия е обязанъ да реши делото по точната смисъль на 

съществующите закони, а въ случай на непълнота, неясность или противоречие на 

законите, чрезъ които съдимото деяние се запретява, подъ страхъ на наказание, длъженъ е 

да основе решението на общия смисъль на законите; при туй запретено е нему да спира 

решението подъ предлогъ на непълнота, неясность или противоречие на законите. 

 

87. Въ дела, които могатъ да се прекратяватъ съ помиряване на страните, мировиятъ 

съдия е обязанъ да ги склонява на миръ и само въ случай на неуспехъ въ туй, да пристъпва 

къмъ постановление на присъдата въ пределите на предоставената му власть. 

 

88. Мировиятъ съдия, следъ като признае обвиняемия за невиненъ, тоя часъ го 

отпуща. Ако обвинението е било недобросъвестно, тогава съдията осъжда обвинителя да 

заплати съдебните разноски; а ако обвиняемиятъ поиска възнаграждение за станалите нему 

загуби, обвинительтъ се осъжда да плати и тяхъ. 

 

89. Признатия за виновенъ мировиятъ съдия осъжда на наказание и на заплата както 



съдебните разноски, тъй и възнаграждение за сторените отъ него повреди и пагуби, ако 

обвинительтъ или гражданскиятъ ищецъ поиска туй. 

 

90. При осъждането на заплата отъ парична глоба мировиятъ съдия, ако виновниятъ е 

несъстоятеленъ, определя и размеръ на друго наказание, което заменява паричната глоба. 

 

91. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Присъдата на мировия съдия се счита 

окончателна, когато съ нея се налага глоба не повече отъ 25 лева или запиране не повече 

отъ петь дена и когато е присъдено възнаграждение за вреди и загуби не повече отъ 100 

лева. 

 

92. Осъдениятъ съ неокончателна присъда на затворъ въ тъмница може да бъде 

оставенъ на свобода до стъпването на присъдата въ законна сила не инакъ освенъ като той 

представи залогъ или поръчителство. 

 

93. Добитите чрезъ престъпно действие неща връщатъ се на стопанина имъ, който е 

длъженъ, ако стане нужда, да ги донесе въ окръжния съдъ, когато се разглежда делото. 

 

94. Като постанови присъдата, мировиятъ съдия записва я на кратко, въ форма на 

резолюция, и я обявява на участвующите въ делото лица публично въ същото заседание, 

въ което е свършено разглеждането на делото. 

 

95. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1903 год.) Мировиятъ съдия обяснява на 

участвующите въ делото лица, въ какви случаи, въ какъвъ срокъ и по кой редъ се 

позволява да се обтъжва постановената отъ него присъда. 

 

96. Мировиятъ съдия, следъ обявяването на присъдата, длъженъ е да я изложи въ 

окончателна форма не по-късно отъ три дни. 

 

97. Присъдата на мировия съдия, изложена въ окончателна форма, трябва да 

заключава въ себе си точно означени: 

 

1) годината, месеца и числото, когато е станала присъдата; 

 

2) званията, имената и фамилиите или прякорите на участвующите въ делото лица; 

 

3) обстоятелствата на делото, приети за основание на присъдата; 

 

4) същностьта на присъдата съ указание на законите, въ силата на които тя е 

постановена, и 

 

5) разноските на производството, които се присъждатъ на виновната страна. 

 

На края на присъдата трябва да е подписътъ на мировия съдия. 

 

98. Мировиятъ съдия записва своята присъда особно на всяко дело. 

 



99. По просба за даване копия отъ присъдата, мировиятъ съдия е длъженъ да дава тия 

копия не по-късно отъ третия день отъ времето, когато постъпи просбата. 

 

ГЛАВА V. 

За задочните присъди. 
 

100. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) По дела, по които обвиняемиятъ не е 

длъженъ да се яви лично при разглеждането имъ, мировиятъ съдия постановява задочна 

присъда, ако обвиняемиятъ не се яви лично или чрезъ повереникъ. 

 

101. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Когато обвиняемиятъ, който се е 

отклонилъ отъ съда, не се намери, следъ като се е направило разпореждане за търсенето 

му, мировиятъ съдия спира разглеждането на делото по отношение на углавната 

отговорность до довеждането на обвиняемия, а по отношение на гражданския искъ 

постановява задочно решение по правилата на гражданското съдопроизводство. 

 

102. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Ако обвинительтъ не се яви въ 

назначения день за разглеждането на делото, лично или чрезъ повереника, безъ да 

представи уважителни причини за неявяването си, мировиятъ съдия прекратява делото, 

ако то е такова, което може да се прекрати съ помирение, а въ противенъ случай разглежда 

делото и постановява по него присъда. 

 

103. Ако до постановлението на задочната присъда мировиятъ съдия узнае, че 

причина на неявяването на обвиняемия са били някои непреодолими препятствия или че 

призовката за явяване не му била на време пристигнала, тогава отлага решението на 

делото, като назначава на обвиняемия новъ срокъ за явяване, за който му и известява. 

 

104. Обвиняемиятъ, който е пропустналъ назначения за явяване срокъ, но е 

пристигналъ въ съда преди постановлението на присъдата по съществото на делото, 

допуща се до словестни обяснения. Постановената подиръ туй присъда не се счита 

задочна. 

 

105. Копие отъ задочната присъда се препроважда на обвиняемия съ призовка. 

 

ГЛАВА VI. 

За протоколите на мировите съдии. 
 

106. За всичко, което се отнася къмъ разгледване на делото, мировиятъ съдия записва 

на късо въ протокола, въ който се означаватъ: 

 

1) времето на начеването на делото и причината къмъ туй; имената и фамилиите или 

прякорите на страните или на техните поверени; същностьта на жалбите и на съобщенията; 

 

2) призоваването на страните и на свидетелите; неявяването имъ; налагане за туй 

парични глоби и сложението имъ; разпореждане за докарване на обвиняемия; мерки, за да 



му се пресекатъ способите за уклонение отъ съда; 

 

3) представените доказателства отъ страните; привождането на свидетелите на клетва 

и същностьта на техните показания; огледите, освидетелствуванията, претърсванията и 

оценките; 

 

4) случаите за затварянето на вратата на заседанието; отлаганията въ разглеждането 

на делото и налагането глоба за нарушението на реда въ времето на заседанието; 

 

5) примиряването на страните и условията, на които то е последвало; случаите на 

предаването на делото на съдебния следователь или на прокурора; 

 

6) същностьта на присъдата и времето на нейното обявление. 

 

п. п. 7 и 8 (Отменени: З. отъ 19 декемврий 1905 г.). 

 

107. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Когато страните по делото се помирятъ, 

условията на помирението, ако има такива, имъ се прочитатъ, поправятъ се по техните 

указания и се подписватъ отъ тяхъ, ако са грамотни. 

 

108. Протоколите за оценките, огледите и другите местни изследвания се прочитатъ 

на страните, на простите и вещи люди и се подписватъ отъ тяхъ, ако са грамотни, както и 

отъ производившите тези следствени действия. 

 

ГЛАВА VII. 

За въззивите противъ присъдите и за частните жалби 

противъ разпорежданията на мировите съдии. 
 

109. Противъ неокончателните присъди на мировия съдия и двете страни могатъ да 

приносятъ въззиви по всичките предмети на делото, които се отнасятъ до тяхъ. Но 

гражданскиятъ ищецъ по дело, наченато отъ полицейската или друга административна 

власть, може да приноси въззивъ само за възнаграждение. 

 

110. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1903 г.) Полицията, ако намерва, че трябва да се 

обтъжи присъдата, съобщава за това, ведно съ преписъ отъ нея, въ прокурорския надзоръ. 

Отъ последния зависи да подаде или не въззивъ. 

 

111. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) За подаване въззивъ се определя две-

неделенъ срокъ отъ деня на прочитането на резолюцията или отъ деня на получаването 

преписъ отъ задочната присъда. 

 

112. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Въззивътъ се подава писмено. 

 

113. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1903 г.) Страните са длъжни да представятъ въ 

въззива доказателствата си и да посочатъ свидетелите си. Следъ като провери и признае, 



че въззивътъ е подаденъ въ срокъ, мировиятъ съдия го препраща въ окръжния съдъ, заедно 

съ обтъжената присъда и цялото производство на делото. 

 

114. Противъ въззива позволява се на противната страна да представи обяснение въ 

окръжния съдъ. 

 

115. Подадениятъ въ установения срокъ въззивъ спира изпълнението на присъдата, но 

принасянето въззивъ само по предмета на възнаграждението за повреди и загуби не спира 

изпълнението на присъдата за наказанието. 

 

116. Отделно отъ въззивите се допуща само следующите частни жалби: 

 

1) за бавность на разглеждането; 

 

2) за неприемане на въззива, и 

 

3) за вземане на обвиняемия подъ стража. 

 

117. Частните жалби, тъй за неприемането на въззива, както и за вземане обвиняемия 

подъ стража, се приносятъ въ седмо-дневенъ срокъ отъ времето на изпълнението на 

обжалваните разпореждания. 

 

118. Жалбите за бавностьта на мировия съдия и за неприемането въззива подаватъ се 

въ окръжния съдъ, а жалбата за вземане подъ стража се представя на самия мирови съдия, 

който е обязанъ да я представи въ окръжния съдъ, заедно съ своето обяснение, въ 

продължение на двадесеть и четири часа отъ времето на получаването й. 

 

ГЛАВА VIII. 

За реда на апелативното производство въ окръжните 

съдове. 
 

119. Всичките дела, които са постъпили отъ мировите съдии за апелационно 

разглеждане, могатъ да се разглеждатъ въ канцеларията на окръжния съдъ отъ страните. 

Прокурорите или техните помощници могатъ да разглеждатъ тези дела въ своите 

канцеларии. 

 

120. Разглеждането на делата се произвежда устно и публично въ окръжния съдъ, по 

същия редъ, както у мировите съдии, но съ опазването на особните правила, постановени 

въ долуследующите статии. 

 

121. (Измененъ: З. отъ 13 януарий 1899 г.) Страните се призоваватъ при разглеждане 

на делата и те могатъ да се явятъ лично или чрезъ повереникъ. Неявяването имъ не спира 

разглеждането на делото, освенъ когато съдътъ признае за необходимо присътствието имъ. 

 

122. Разглеждането на делото се начева съ прочитането на присъдата на мировия 



съдия и на принесената противъ тая присъда жалба; подиръ туй, страните представятъ 

своите обяснения устно; а когато те не са на лице, тогава се прочита отзивътъ противъ 

присъдата и обяснението на противната страна, ако то е представено. 

 

123. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1903 г.) Освенъ посочените въ отзива, нови 

доказателства могатъ да се представятъ и свидетели да се посочватъ най-късно въ първия 

день, назначенъ за разглеждане делото. Въ единия или другия случай съдътъ призовава 

свидетелите или приема доказателства, само ако признае мотивирано, че иматъ 

съществено значение за решение на делото. 

 

124. Когато се види необходимо да се произведе изново огледъ, изследване или 

оценка, или пъкъ да се питатъ свидетелите на мястото, окръжниятъ съдъ поръчва туй на 

едного отъ своите членове и отлага делото до изпълнението на поръчването. 

 

125. На свидетелите, следъ излагането на техните показания, могатъ, съ разрешението 

на председателя, да се предлагатъ питания, тъй отъ страната, която ги е представила, както 

и отъ другата страна. 

 

126. Питанията, които са необходими за отстранението на разноречията и за 

разяснение на делото, се предлагатъ отъ председателя и съ негово разрешение, отъ 

членовете на съда, а още и отъ помощника на прокурора. 

 

127. Свидетелите, които са се клели при мировия съдия, изново не се кълнатъ, но 

председательтъ на съда имъ напомня за сторената отъ тяхъ клетва. 

 

128. Като се изслушатъ свидетелите, предоставя имъ се да представятъ обяснения 

както на лицето, което е подало отзивъ, тъй и на противната страна. 

 

129. Въ дела, които могатъ да се прекратятъ съ помиряване, председательтъ на съда се 

старае да примири обвинителя съ обвиняемия. 

 

130. Предъ постановяването, на присъдата помощникътъ на прокурора обяснява 

значението на представените доказателства, указва на законите, които се отнасятъ до 

делото и дава заключение за приспособлението имъ въ дадения случай; но и подиръ туй, 

последното слово се предоставя всякога на обвиняемия или на негова поверенъ. 

 

131. Съ присъдата на окръжния съдъ или се утвърждава присъдата на мировия съдия, 

или се постановява нова присъда, но само въ пределите на отзива. Наказанието на 

обвиняемия не може да бъде усилено, ако го не поиска обвинительтъ. 

 

132. Когато гласовете на съдиите се разделятъ на две или повече мнения, за основание 

на присъдата се взема туй изъ тяхъ, което съединява въ себе си най-много гласове; при 

равенството имъ, дава се предпочитание на мнението, което е прието отъ председателя на 

съда; ако ли мненията са се разделили тъй, щото гласътъ на председателя не може да даде 

превесъ, тогава се дава предпочтение на туй отъ равносилните, по числото на гласовете, 

мнение, което е по-снисходително къмъ участьта на подсъдимия. 

 



133. Въ обявяванията на присъдите на окръжния съдъ, въ изложението имъ и въ 

даването копия отъ тяхъ, а още въ съставянето на протокола на съдебното заседание пази 

се редътъ, който е определенъ въ членове 94 - 99, 106 - 108, съ тая само разлика, че 

всичките разпореждания по тези предмети ставатъ отъ председателя на съда. 

 

134. Както присъдата на окръжния съдъ, тъй и протоколътъ на съдебното заседание, 

се подписватъ отъ председателя и членовете, които са участвували въ решението, и се 

скрепяватъ отъ секретаря. 

 

135. Присъдите на окръжния съдъ по делата на мировите съдии се считатъ 

окончателни и не подлежатъ на апелация. 

 

ГЛАВА ХI. 

За отменение на окончателните присъди на мировите 

съдии и на окръжния съдъ. 
 

136. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1903 г.) Противъ окончателните присъди на 

мировите съдии и на окръжните съдилища се допущатъ жалби отъ страните и протести отъ 

прокурорския надзоръ по касационенъ редъ. 

 

137. Жалби и протести противъ окончателните присъди на мировите съдии и на 

окръжните съдове могатъ да се приносятъ: 

 

1) въ случай на явно нарушение на прямия смисълъ на закона или на неправилното му 

тълкуване при определението на престъпното действие и по рода на наказанието; 

 

2) въ случай на нарушение на обрядите и на формите на съдопроизводството, които са 

съществени, щото поради неопазването имъ не може да се счита присъдата, че има сила на 

съдебно решение; 

 

3) въ случай на нарушение на пределите на ведомството или на властьта, която е 

предоставена на мировия съдия или на окръжния съдъ; 

 

4) (Новъ п.: З. отъ 19 декемврий 1905 год.) Въ случай, че обвиняемиятъ по делото, 

разрешено окончателно отъ мировия съдия установи, че не е могълъ да се яви предъ 

мировия съдия по причина на препятствия, които не е могълъ да предвиди, нито да 

отстрани. 

 

138. Жалбите и протестите противъ окончателните присъди на мировите съдии и на 

окръжните съдове се подаватъ въ същия срокъ и съ опазването на същите правила, каквито 

са постановени за подаването на апелационните жалби (чл. 111). 

 

139. Жалбите и протестите противъ окончателните присъди на мировите съдии се 

подаватъ въ окръжния съдъ, а противъ присъдите на окръжния съдъ - въ касационния. 

 



140. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1903 г.) Следъ като провери и признае, че жалбата 

или протестътъ са подадени въ срокъ, мировиятъ съдия или окръжния съдъ ги препраща, 

заедно съ обтъжената присъда и цялото производство на делото, въ надлежния по-горенъ 

съдъ. 

 

141. Окръжниятъ съдъ, ако уважи жалбата или протеста, отменява окончателната 

присъда и прeпроважда делото за разглеждане на други мирови съдия. Същото и 

касационниятъ съдъ, когато отмени присъдата на окръжния съдъ, предава делото на други 

окръженъ съдъ за разглеждане. 

 

142. (Измененъ: З. отъ 19 декемврий 1905 г.) Мировиятъ съдия или окръжниятъ съдъ, 

за ново разглеждане на които е изпратено делото, пристъпватъ къмъ решаването му не 

инакъ, освенъ като призоватъ и двете страни. Свидетелите, които са разпитани при 

първото разглеждане на делото, не се призоваватъ за ново разпитване, освенъ ако това се 

налага отъ съображенията за касиране на делото. 

 

143. Въ случай откриване на нови обстоятелства, които доказватъ невинностьта на 

осъдения и подложностьта на доказателствата, на които е основана влезналата въ законна 

сила присъда на мировия съдия или на окръжния съдъ, делото може да се възобнови, но 

само съ разрешението на касационния съдъ. 

 

ГЛАВА Х. 

За изпълнението на присъдите. 
 

144. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1903 г.) Присъдите на мировите съдии и на 

окръжните съдилища, въ качества на апелативна инстанция, встъпватъ въ законна сила: 1) 

когато противъ неокончателната присъда не е подаденъ въ законния срокъ апелационенъ 

отзивъ; 2) когато срещу окончателната присъда не е подадена жалба или подадената жалба 

е оставена отъ надлежния съдъ безъ уважение и 3) когато противъ задочната присъда не е 

подаденъ отзивъ, въ случай, че присъдата подлежи на обтъжване по апелативенъ редъ. 

 

145. Присъдата, която е встъпила въ законна сила, привежда се безъ забава въ 

изпълнение. 

 

146. Присъдите на мировия съдникъ привеждатъ се въ изпълнение отъ него същия, а 

присъдите на окръжния съдъ или се проваждатъ за изпълнение на мировия съдия, въ 

участъка на когото е възникнало делото, или се изпълнятъ, по разпореждане отъ 

председателя на съда, споредъ дето се намерва осъдениятъ. 

 

147. Ако за изпълнението на присъдата е необходимо нужно присътствието на 

осъдения, който живее въ същия мирови участъкъ, той се призовава за туй, и ако не се яви 

безъ уважителни причини, той се привожда чрезъ полицията. 

 

148. За изпълнението на присъда върху лице, което живее въ други мирови участъкъ, 

съобщава се на местния мирови съдия. 

 



149. Забележките и изобличенията всякога се правятъ устно. 

 

150. Заплатата на паричната глоба, тъй и за възнаграждението за вреди и пагуби, ако 

виновниятъ няма никакви налични средства, за да внесе присъдената отъ него парична 

сума, тя може да бъде разсрочена на определени срокове, споредъ количеството на глобата 

и способите на изплащането. 

 

151. На изплатившия паричната глоба за вреди и за пагуби дава се разписка; 

представените отъ него пари записватъ се въ особена книга. 

 

152. Паричната глоба или възнаграждението, което не е заплатено на уречения срокъ, 

събира се, споредъ издадения отъ мировия съдия изпълнителенъ листъ, или чрезъ местните 

полицейски чинове, или чрезъ околните и селски началства. 

 

153. Осъдените на запиране държатъ се въ помещения, устроени нарочно за туй въ 

мировите участъци. 

 

Забележка. За напредъ, до устройството на таквизи помещения, осъдените на запиране 

държатъ се при полицията. 

 

154. Осъдените на тъмнично затваряне проваждатъ се въ мястото на затвора чрезъ 

местната полиция. За изпроважданите въ тъмница мировиятъ съдия съобщава на тия 

общества, на които принадлежатъ осъдените. 

 

ГЛАВА ХI. 

За съдебните разноски. 
 

155. Свидетелите и вещите люди, които са били призовани съ призовка и желаятъ да 

получатъ възнаграждение за пътни разноски, трябва да обявятъ за туй подиръ свършването 

на изпитването имъ или на туй действие, за което са призовани. 

 

156. Възнаграждението на свидетелите и на вещите люди се определя само въ случай, 

когато са призовани отъ мястото далечъ повече отъ 15 версти. Въ тоя случай те получаватъ 

пътни пари по 20 сантима на една верста и суточни единъ франкъ за всеки день на 

отсътствие отъ местожителството имъ. 

 

157. Заплатата на съдебните разноски пада или 

 

1) на обвинителя, ако обвинението се признае недобросъвестно, или 

 

2) на обвиняемия, ако той е признатъ за виновенъ. 

 

158. По дело за простъпъкъ, сторенъ отъ няколко лица, съдебните разноски падатъ на 

главните виновни, ако ли те са несъстоятелни - на техните съучастници. Както едните, тъй 

и другите носятъ обща отговорность. 

 



159. Въ случай на отсрочване на заседанието за неявяване на една отъ страните, 

заплатата на съдебните разноски по туй заседание пада на туй лице, по вината на което 

разглеждането на делото е било отложено. 

 

160. Кога няма на видъ виновните или при несъстоятелностьта на лицата, осъдени на 

заплатата на съдебните разноски, те оставатъ за сметка на хазната. 

 

161. Всичките прошения, обявления, отзиви и жалби по дела за простъпки, подсъдни 

на мировите съдебни учреждения, се подаватъ на проста книга и самото производство въ 

тия учреждения се освобождава отъ всякакви мита. 

 

162. За копия отъ протоколите и присъдите на мировите съдии и окръжните съдове 

взема се по 50 сантима отъ единъ листъ, като смятатъ на всяка страница по двадесеть и 

петь реда. На осъдените се даватъ такива копия даромъ. 

 

Забележка. Глобите, които се взематъ за неявяването по призоваването на мировия 

съдии, безъ уважителни причини обръщатъ се въ капиталъ за устройство на помещение за 

запираните въ мировите околии. 


