
 

ВОЕННО-НАКАЗАТЕЛЕНЪ ЗАКОНЪ (Загл. изм. - ДВ, 

бр. 196 от 1944 г.) 
 

Утвърден с Указ № 305 от 12.12.1937 г., обн. ДВ, бр. 290 от 29.12.1937 г., в сила от 

1.03.1937 г., изм. и доп., бр. 166 от 31.07.1941 г., бр. 196 от 8.09.1944 г., бр. 223 от 

25.09.1945 г., отм., бр. 21 от 28.01.1949 г. 

 

КНИГА I 

ОБЩИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

Глава I 

Въводителни наредби. 
 

Чл. 1. Постановленията на наказателния законъ иматъ сила и за военни, приравнени и 

милитаризирани лица, както въ изрично посочените, така и въ всички други случаи на 

настоящия законъ, доколкото съ последната не са изменени или отменени. 

 

Чл. 2. Военни престъпления са тези, които са предвидени въ настоящия законъ. 

 

Чл. 3. Когато въ време на война зачестятъ деяния, които застрашаватъ извънмерно 

отбраната и сигурностьта на държавата или дисцилината на войската, главнокомандващия 

може или да вземе особени мерки противъ техъ, или да го обяви за престъпни или да усили 

наказанията за обявените отъ закона престъпни деяния, като предварително оповести за 

общо знание и незабавно донесе на Негово Величество Царя и на праителството за взетите 

мерки и предизвикалите ги причини. 

 

Съответното важи и за команданта на обсадено место, който е длъженъ при първа 

възможностъ да донесе на главнокомандващия за направеното и да поиска неговото 

одобрение. 

 

Чл. 4. Действието на този законъ се простира върху военните лица, приравнените 

къмъ техъ и милитаризираните, както въ мирно време, така и въ военно време или при 

обявено военно положение, отъ деня на зачисляването до деня на отчисляването имъ отъ 

служба. 

 

Забележка 1. Военни лица са онези, които са зачислени на военна служба въ войската 

или жандармерията. 

 

2. (Изм. - ДВ, бр. 196 от 1944 г.) Приравнени се сметатъ гражданските лица, които 

служатъ въ войската на щатна длъжностъ или като надничари и други подобни. 

 

3. Милитаризирани са обявените съ постановление на Министерския съветъ, по 

докладъ на Министра на войната, граждански лица. 



 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 196 от 1944 г.) Действието на този законъ се простира и върху 

граждански лица, когато нарушатъ неговите постановления въ съучастие съ военни, 

приравнени или милитаризирани лица, както и върху граждански лица, за самостоятелно 

извършените отъ техъ такива престъпления по същия законъ, при които качеството на 

субекта не е признакъ отъ състава имъ. 

 

Чл. 6. Действието на този законъ се постира върху български и чужди поданици, 

извършили престъпления въ пределите на Българската държава или извънъ тяхъ ако 

престъпленията въ последния случай са насочени противъ интересите на Българската или 

съюзна държава или войска. 

 

Чл. 7. "Военно време" е времето отъ деня, въ който е обявена обща мобилизация на 

въоръжените сили въ Царството или е почната война, до деня, въ който е обявена обща 

демобилизация. 

 

Ако е обявена мобилизация само въ отделна частъ на Царството, въ "военно време" е 

само тази частъ. 

 

"Военното положение" започва отъ деня на обявяването му и трае до деня на 

прекратяването му съ законъ или указъ. 

 

Чл. 8. Войскова частъ се смета въ бой: 

 

1. Когато е получила заповедъ за бой и е пристъпила къмъ изпълнението й. 

 

2. Макаръ и да не е имала заповедъ за бой, въ действителностъ се е сблъскала съ 

неприятеля, като е нападнала или е била нападната. 

 

Чл. 9. Войскова частъ се намира "въ лицето на неприятеля", когато, като е взела 

всички предвидени мерки за предпазване отъ ненадейно нападение се намира въ такова 

положение спрямо неприятеля, че въ всеки мигъ може да произлезе сблъскване. 

 

Глава II. 

За наказанията. 
 

Чл. 10. Наказанията, които се налагатъ на военните лица са: 

 

а) главни: 

 

1. Смъртно наказание; 

 

2. Строгъ тъмниченъ затворъ - доживотенъ или времененъ отъ 1 до 15 години; 

 

3. Тъмниченъ затворъ отъ 2 до 3 години; 

 



4. Воененъ затворъ отъ 6 месеци до 2 години; 

 

5. Гарнизонно (за офицери) или казармено (за подофицери и войници) запиране отъ 1 

денъ до 6 месеци и 

 

6. Глоба. 

 

б) допълнителни: 

 

1. Лишаване отъ права (чл. 30 отъ Наказателния законъ);  

 

2. Лишаване отъ воена честъ; 

 

3. Уволняване на офицерите и подофицерите отъ военна служба за винаги; 

 

4. Конфискуване на определени предмети и 

 

5. Обнародване на присъдата. 

 

Забележка: Горните наказания се заменяватъ за приравнените къмъ военните и за 

гражданските лица споредъ приложената таблица къмъ чл. 52. 

 

Наказанията на милитаризираните се определятъ въ зависимостъ отъ категорията - 

военни или приравнени, къмъ които са причислени съ постановлението за 

милитаризирането имъ. 

 

Чл. 11. Смъртното наказание се изпълнява чрезъ застрелване или чрезъ обесване по 

преценка на съда. Когато престъплението е извършено по користни или други низки 

подбуди, съдътъ постановява изпълнението на наказанието да стане чрезъ обесване. 

 

Смъртното наказание се изпълнява публично или непублично по преценка на съда. 

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Тъмничниятъ, строгиятъ тъмниченъ и воениятъ 

затвори се изтърпяватъ въ военно-изправителни заведения отъ лицата, които съ осъдени 

отъ военните съдилища за престъпни деяния, извършени отъ тези лица въ качеството имъ 

на военни или приравнени. 

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Военниятъ затворъ за офицери и подофицери се 

придружават отъ лишаване отъ половина заплата за времето, през което се изтърпява. 

Същото време не се зачита за старшинство на наказания при повишението му въ чинъ или 

длъжностъ, а за войниците не се зачита въ срока на действителната имъ служба. 

 

Тъмничниятъ и строгиятъ тъмниченъ затвори за офицери и подофицери на 

действителна служба всякога е свързан съ уволнение отъ слежба. 

 

Чл. 14. Гарнизонното запиране се изтърпява въ особени за цельта помещения при 

определени от Министра на войната гарнизони. То се придружава съ лишаване отъ 



четвъртина заплата за времето, презъ което се изтърпява. Същото време не се зачита за 

старшинството на наказания при повишаването му въ чинъ или длъжностъ. 

 

При изтърпяване на наказанието на осъдените се възлагатъ писмени работи по 

дисциплината и службата въ войската. 

 

Чл. 15. Казарменото запиране се изтърпява въ особени помещения при всеки 

гарнизонъ. То се придружава съ лишаване отъ четвъртина заплата за времето презъ което 

се изтърпява, а ако наказаниятъ е войникъ - съ дослужване следъ уволняване на другарите 

му отъ военна служба толкова време, колкото е траяло запирането. 

 

При изтърпяване на запирането наказаните се извеждатъ всекидневно на на строеви 

занятия или домакински работи, като се държи сметка, щото едните отъ тяхъ да не 

надминаватъ другите. 

 

Чл. 16. Устройството на местата за военния затворъ, гарнизонното и казармено 

запиране, както и начина на изтърпяване на наказанието въ тяхъ, се уреждатъ съ 

правилникъ, одобренъ съ указъ. 

 

Чл. 17. За глобата важатъ разпорежданията на наказателния законъ. 

 

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.) Лишаване отъ права се налага споредъ 

наказателния законъ. Но осъдените за измяна, предателство, шпионство или користно 

престъпление на повече отъ петъ години строгъ тъмниченъ затворъ, се лишаватъ отъ 

всички права по същия законъ; а осъдените за друго престъпление на повече отъ петъ 

години строгъ тъмнимченъ затворъ - само отъ правата изброени въ чл. 30, т. т. 1 - 4 отъ 

наказателния законъ. Въ останалите случай на осъждане на строг тъмниченъ затворъ за 

какво да е престъпление, както и на тъмниченъ или воененъ затворъ за измяна, 

предателство, шпионство или користно престъпление, лишаването отъ права зависи отъ 

преценката на съда. 

 

Чл. 19. Лишаване отъ военна честъ се състои въ отемане на чина, ордените и военните 

отличия. То е задължително при смъртното наказание чрезъ обесване, при доживотния 

строгъ тъмниченъ затворъ и въ случаите, предвидени въ особената частъ на този законъ, 

при руги наказания - то се налага по преценка на съда. 

 

Забележка. Лишаването от военна честъ се урежда съ правилникъ, одобренъ съ указъ. 

 

Чл. 20. Уволнение отъ служба се налага на офицерите и подофицерите, мотивирано съ 

присъдата, когато съ престъплението виновниятъ е опетнилъ достойнството и авторитета 

си до степенъ да не може да остане въ редовете на войската. 

 

Чл. 21. Конфискуване на отделни предмети става по правилата на наказателния 

законъ.  

 

Конфискуваните предмети, които не подлежатъ на унищожение се продаватъ въ полза 

на държавното съкровище. 



 

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.). 

 

Глава III. 

За вината и противоправностьта. 
 

Чл. 23. Само виновното деяние е престъпление. 

 

Само умишленото деяние се наказва, ако противното неследва отъ закона. 

 

Чл. 24. Престъплението е умишлено, ако деецътъ е искалъ или допускалъ неговите 

последици. 

 

Престъплението е непредпазливо, когато деецътъ, макаръ и да е предвиждалъ 

неговите последици, се е надявалъ, че ще ги избегне, или ако не ги е педвиждалъ, е могълъ 

и е билъ длъженъ да ги предвиди. 

 

Непредпазливото деяние се наказва само въ предвидените отъ закона случаи. 

 

Чл. 25. Не се вменява въ вина деяние на лице, което презъ време на извършването му 

не е могло да разбира неговото свойство и значение, или да ръководи постъпките си 

поради недоразвитостъ, умствено разстройство или безсъзнателностъ. 

 

При невменяемостъ съдътъ може да постанови уволнение на лицето отъ военна 

служба или да постъпи съгласно съ наказателния законъ. 

 

Чл. 26. Наредбите на наказателния законъ за невменяемостьта на малолетните и 

непълнолетните важатъ и за настоящия законъ. 

 

Чл. 27. Не е престъпно изпълнението на началническа заповедъ, която налага 

извършване на деяние, чиято престъпностъ подчинениятъ не е съзнавалъ. 

 

Същото важи и когато старшиятъ има право да заповедва. 

 

Чл. 28. Не се наказва изпълнительтъ на заповедъ за вземане някого подъ стража съ 

употреби на оръжие, ако, като срещне очевидна съпротива, убие или нарани всеки 

съпротивляващъ се или му причини някаква вреда при условие, че не е могълъ по другъ 

начинъ да преодолее съпротивата. 

 

Чл. 29. Не се вменява въ вина деяние, последиците на което деецътъ не е могълъ и не 

е билъ длъженъ да предвиди (случайно деяние). 

 

Чл. 30. Фактическите обстоятелства, които принадлежатъ къмъ състава на 

престъплението, не се вменяватъ въ вина на извършителя, ако той не е знаелъ за тяхъ при 

извършване на деянието. 

 



Това правило се прилага и за деяния, извършени по непредпазливостъ, когато и 

самото незнание не се дължи на непредпазливостъ. 

 

Чл. 31. Правомерно е извършеното при неизбежна отбрана деяние, което е нуждно за 

отблъскване на непосредствено и противоправно нападение върху личностьта или имота 

на нападнатия или на другиго. 

 

Превишаване на неизбежната отбрана не се наказва, ако е извършено отъ уплаха или 

смущение. 

 

Чл. 32. Неизбежна отбрана отъ подчиненъ противъ началникъ не се допуска, когато 

нападението се изразява въ лека телесна повреда, докачение на честъ или въ престъпление 

противъ имота. 

 

Превишаването на неизбежна отбрана отъ уплаха или смущение се наказва, когато е 

извършено отъ подчиненъ спрямо началника. 

 

Чл. 33. Смята се, че часовоятъ е при неизбежна отбрана, когато въ определени отъ 

съответните правилници случаи, следъ като предупреди двукратно приближаващия се 

къмъ него и къмъ поста му, че ще употреби оръжие, ако не бъде изпълнено неговото 

искане или не получи отговоръ, нарани или убие предупредения или му причини каква да 

е вреда. 

 

Чл. 34. Смята се, че началникътъ е при неизбежна отбрана, когато въ време на бунтъ 

като нема друго по-малко вредно средство за възстановяване на реда и дисциплината, 

нарани или убие непокорните или имъ причини вреда. 

 

Чл. 35. Не се наказва никой за убийство, нараняване или причиняване на вреда при 

употреба на оръжие отъ войскова частъ, повикана да съдействува на гражданските власти, 

когато изпълнява възложените й длъжности и спазва предвидените за подобни случаи 

правила. 

 

Чл. 36. Не се наказва онова деяние, което е извършено отъ някого, за да спаси своя 

животъ или живота на своите ближни отъ непосредствена и неотклонима по другъ начинъ 

опасностъ (крайна необходимостъ). 

 

Не е престъпно и онова деяние, извършено при крайна необходимостъ за спасяване на 

живота, здравето, свободата, целомъдрието или на други лични или имотни блага на 

застрашения деецъ, или на неговите ближни, ако причинената отъ него вреда е по-

маловажна въ сравнение съ спасяваното благо. 

 

Тия правила не се прилагатъ, когато самото отклоняване на опасностьта е престъпно 

деяние. 

 

Крайна необходимостъ отъ подчиненъ срещу началникъ не се допуска. 

 

Чл. 37. Смята се, че началникътъ е въ крайна необходимостъ, когато въ време на бой 



убие или нарани подчинения, който се съпротивлява или е почналъ отъ страхъ да бяга или 

да всява между военните чинове безредие или страхъ, ако е нямало друга възможностъ за 

премахване на съпротивата, отстраняване на безредието, или пъкъ за попречване на 

бягството. 

 

Чл. 38. Не се наказва караулниятъ или конвойниятъ, когато убие, нарани или причини 

вреда на затворникъ или пленникъ, който прояви явно непокорство или се опита да бяга 

или нападне караулния или конвойния, ако не е могълъ по другъ начинъ да предотврати 

непокорството, бягството или нападението. 

 

Глава IV 

За опита. 
 

Чл. 39. Опитъ е деянието, съ което е наченато, но още недовършено изпълнението на 

намисленото престъпление. 

 

Чл. 40. Опитътъ, сравнително съ довършеното престъпление, се наказва въ умаленъ 

размеръ по реда въ чл. 57, освенъ когато законътъ разпорежда другояче. 

 

Чл. 41. Опитътъ не се наказава: 

 

1. Когато деецътъ по собсвена подбуда се е отказалъ да довърши намисленото 

престъпление и 

 

2. Когато деецътъ преди да се открие деянието му по собствена подбуда предотврати 

онази последица, която принадлежи къмъ състава на престъплението. 

 

Чл. 42. Ако деянието не се наказва като опитъ, но съдържа законенъ съставъ на друго 

довършено престъпно деяние, наказва се като такова. 

 

Глава V 

За съучастието. 
 

Чл. 43. Съучастници въ извършено военно престъпление са: 

 

1) извършителите; 

 

2) подбудителите, които по някакъвъ начинъ са придумали другиго да извърши 

стореното престъпление и 

 

3) помагачите, които по някакъвъ начинъ са улеснили извършването на 

престъплението. 

 

Чл. 44. Смятатъ се за съучастници военните лица, приравнените и милитаризираните: 

 



1) които, като са имали властъ или възможностъ да предотвратятъ военно 

престъпление, са допустнали извършването му - допустители; 

 

2) които, като са узнали, че е извършено или се върши, или ще се извърши военно 

престъпление и като са имали възможностъ да съобщатъ на властьта, не са направили това 

- недоносители. 

 

Чл. 45. На извършителите и подбудителите се налага наказанието, превидено за 

извършеното престъпление, на помагачите - въ намаленъ размеръ по реда на чл. 57 отъ 

настоящия законъ, а на допустителите и недоносителите - по-леко отъ това на помагачите, 

включително и най-лекото наказание по чл. 10 отъ този законъ. 

 

Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.) Освенъ въ случайте по чл. 5 личните свойства 

или отношения на съучастниците (чл. чл. 43 и 44), които изключватъ, намаляватъ или 

увеличаватъ наказуемостьта за извършеното престъпление, не се взематъ въ внимание 

относно останалите съучастници. 

 

Чл. 47. Допустителите и недоносителите не се наказватъ, когато някой отъ 

съучастниците (чл. чл. 43 и 44) е тяхенъ близъкъ споредъ наказателния законъ и ако съ 

своето деяние не нарушаватъ пряките си служебни длъжности. 

 

Чл. 48. Началникъ, който подпомага военно престъпление на подчиненъ, наказва се 

като извършителъ, а старши, който подпомага военно пестъпление на младши, може да 

бъде наказанъ като извършителъ. 

 

Качеството на началникъ или на старши е увеличаваще вината обстоятелство, когато 

някой отъ тяхъ участвува като съизвършителъ или подбудителъ заедно съ подчиненъ или 

младши. 

 

Чл. 49. Когато престъплението е извършено отъ войскова частъ или команда, или 

когато числото на съучастниците е твърде значително, наказанието, предвидено за 

извършеното престъпление, се налага само на предводителите, подбудителите, особено 

проявилите се извършители, началникътъ, а въ негово отсътствие старшия по чинъ, 

длъжностъ или служба, даже и ако последните двама са били само помагачи или 

допустители на извършеното престъпление. 

 

На останалите съучастници се налага по преценка на съда, по-леко наказание, 

отколкото предвиденото въ закона за същите съучастници, включително и най-лекото по 

чл. 10 отъ настоящия законъ. 

 

Забележка: Провинилата се войскова частъ може да бъде разформирана по заповедъ 

на Негово Величество Царя. 

 

Чл. 50. Ако деецътъ е извършилъ престъпление, което се наказва по-тежко отколкото 

онова, къмъ което е билъ подбуденъ, подбудительтъ не отговаря за по-тежкото 

престъпление. 

 



Това правило се прилага и спрямо помагачите, началниците и старшите. 

 

Чл. 51. Правилото на чл. 41 важи и за подбудителите и помагачите. 

 

Глава VI. 

За определяне, намаляване и заменяване на наказанието. 
 

Чл. 52. (Ал. 1, доп. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) При осъждане на военно или приравнено 

лице по други закони на наказание, непредвидено въ настоящия законъ, последното се 

заменява отъ съда по приложената къмъ този членъ сравнителна таблица. 

 

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Наказанията военненъ затворъ, гарнизонно или 

казармено запиране, наложени на граждански лица, се заменяват съ съответствуващите 

имъ по същата таблица наказания. 

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 

 

----------------------------------+----------------------------------------- 

 

Наказания споредъ нака- | Наказания споредъ военнонаказателния 

 

зателния законъ | законъ 

 

----------------------------------+----------------------------------------- 

 

1. Смъртно наказание. | 1. Смъртно наказание. 2. Строгъ тъмниченъ | 2. Строгъ 

тъмниченъ 

 

затворъ. | затворъ. 3. Тъмниченъ затворъ отъ | 3. Тъмниченъ затворъ отъ 

 

две до три години. | две до три години. 4. Тъмниченъ затворъ отъ | 4. Воененъ затворъ 

отъ 

 

шестъ месеци до две години. | шестъ месеци до две години. 5. Тъмниченъ затворъ отъ 

единъ | 5. Гарнизонно или казармено 

 

денъ до шестъ месеци и | запиране отъ единъ денъ до 

 

запиране отъ единъ денъ | шестъ месеци за тъмничния 

 

до три месеци. | затворъ и от ъединъ денъ до 

 

| три месеци за запирането. 6. Глоба | 6. Глоба 7. Лишаване отъ права. | 7. Лишаване 

отъ права. 

 

----------------------------------+------------------------------------------ 



 

Забележка I. При заменяване на наказанията по т. т. 4 и 5 на таблицата, въ случаите на 

ал. I, когато осъдениятъ е лишенъ и отъ права, това допълнително наказание се поглъща 

отъ заменяващето наказание. 

 

II. Лишаването отъ военна честъ не се заменя и съпровожда заменяващето наказание. 

 

Чл. 53. За непълнолетните отъ 10 до 17 години, които са действували съ разумение, 

наказанията се заменяватъ: 

 

1) смъртното наказание и доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ с строгъ тъмниченъ 

затворъ отъ петъ до десетъ, години; 

 

2) строгиятъ тъмниченъ затворъ отъ десетъ години нагоре - съ строгъ тъмниченъ 

затворъ отъ една до петъ години; 

 

3) строгиятъ тъмниченъ затворъ до десетъ години - съ воененъ затворъ или съ 

гарнизонно или казармено запиране; 

 

4) тъмничниятъ или военниятъ затворъ - съ казармено запиране и 

 

5) казарменото запиране и глобата - съ дисциплинарно наказание. 

 

Непълнолетнитятъ не може да бъде лишаванъ отъ права. 

 

Чл. 54. За пълнолетни престъпници отъ седемнадесетъ до двадесетъ и една години, 

наказанията се заменяватъ: 

 

1) смъртното наказание - съ петнадесетъ годишенъ строгъ тъмниченъ затворъ; 

 

2) доживотниятъ строгъ тъмниченъ затворъ - съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-

малко отъ петъ години; 

 

3) всички други срокове на строгия, на тъмничния и на военния затворъ се намаляватъ 

съ една трета; 

 

4) казарменото запиране се заменява съ дисциплинарно наказание, и 

 

5) глобата се намалява съ една трета. 

 

Лишаването отъ права се прилага само, когато главното наказание надминава петъ 

години строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

Чл. 55. Смъртното наказание се заменява съ доживотенъ срогъ тъмниченъ затворъ за 

лицата, които са навършили шестдесетъ и петъ години при изпълнение на присъдата. 

 

Чл. 56. При определяне на наказанието се взематъ въ внимание обстоятелствата, 



които увеличаватъ или намаляватъ вината. 

 

При увеличаващи вината обстоятелства, наказанието се определя, като се отива къмъ 

най-високата мярка на предвиденото въ закона наказание или се определя най-високата 

такава, а при намаляващи вината обстоятелства наказанието се определя като се отива 

къмъ най-низката мярка на предвиденото въ закона наказание или се определя самата най-

низка. 

 

Пияното състояние, когато е по вина на дееца, не е намаляваще вината му 

обстоятелство. 

 

Кратковременностьта на службата може да бъде основание, намаляваще 

наказуемостьта за деяния противъ длъжности по служба. Но, ако престъплението е 

извършено следъ единичната подготовка или, макаръ и пред нея, но за втори пътъ, или при 

подбудителство или съизвършителство, кратковременностьта на службата не е основание 

за намаляване на наказуемостьта. 

 

Военното време е увеличаваще вината обстоятелство, ако не влиза въ състава на 

престъплението. 

 

Противодействието на подчиненъ противъ правомерно деяние на началникъ е 

увеличаваще вината обстоятелство. 

 

Чл. 57. Ако намаляващите вината обстоятелства бъдатъ толкова важни или толкова 

многобройни, че и най-низката мярка на предвиденото въ закона наказание се намери за 

извънредно строга, съдътъ може: 

 

1) да слезе съ една трета подъ най-низката мярка на наказанието, предвидено въ 

закона за престъплението; 

 

2) ако не е предвидена най-низката мярка на наказанието за престъплението, да 

премине къмъ другъ родъ наказание по следния редъ: отъ смъртно наказание - къмъ 

доживотенъ или петнадесетъ години строгъ тъмниченъ затворъ; отъ доживотенъ строгъ 

тъмниченъ затворъ - къмъ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години; отъ 

времененъ строгъ тъмниченъ затворъ - къмъ тъмниченъ или воененъ затворъ; отъ 

тъмниченъ или воененъ затворъ - къмъ гарнизонно или казармено запиране; 

 

3) да намали глобата до най-низкия й размеръ споредъ наказателния законъ.  

 

Забележка: при намаляване на наказанието по т. 1 на този членъ, съдътъ не може да 

налага наказание въ размеръ по-малъкъ отъ допустимия по закона за този родъ наказание. 

 

Чл. 58. Ако и тъй намаленото наказание споредъ предходните разпоредби бъде 

намерено за твърде строго за вината на осъдения, който при извършване на 

престъплението е билъ въвлеченъ отъ нещастно стекли се обстоятелства или има 

продължителна, отлична и безпорочна служба, или голями заслуги къмъ държавата или 

войската и ако е самопризналъ вината си и се е разкаялъ, съдътъ може да ходатайствува, 



чрезъ Министра на войната до Негово Величество Царя за намаляване на наказанието подъ 

размеръ, който е въ властьта на съда, и дори за съвършеното освобождаване отъ наказание. 

 

Чл. 59. Зачитане на предварителния затворъ става по преценка на съда, споредъ 

правилата на наказателния законъ. 

 

Глава VII 

За съвкупностъ и повторение на престъпните деяния. 
 

Чл. 60. Ако едно деяние нарушава няколко наказателни разпоредби, прилага се само 

онази отъ тяхъ, която предвижда най-тежкото наказание. 

 

Чл. 61. Когато едно лице е извършило разни престъпни деяния или няколкократно 

едно и също престъпно деянието, следъ като за всяко отъ тяхъ му се определи съответно 

наказание, налага се само най-тежкото. 

 

Когато най-тежкото наказание, определено за едно отъ престъпните деяния, не е нито 

смъртно, нито доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ и ако предвиденото наказание за 

някое отъ останалите престъпни деяния е еднородно, съдът може: 

 

1) ако най-тежкото наказание е строгъ тъмниченъ затворъ - да го увеличи най-много 

съ една година; 

 

2) ако е тъмниченъ или воененъ затворъ - да го увеличи най-много съ шестъ месеци; 

 

3) ако е гарнизонно или казармено запиране - да го увеличи най-много съ единъ 

месецъ и 

 

4) ако е глоба - да я увеличи най-много двойно. 

 

Забележка: Най-високиятъ размеръ на увеличеното най-тежко наказание не трябва да 

надминава общата сума на наказанията, определени по отделно за всяко престъпно деяние. 

 

Чл. 62. Сравнителната тежина на наказанията се определя споредъ изложената въ чл. 

10 постепенностъ, но при двойна дълготрайностъ тъмничниятъ и военниятъ затворъ са по-

тежки наказания отъ строгия тъмниченъ затворъ, а гарнизонното и казармено запиране - 

отъ тъмничния и военния затворъ. 

 

Чл. 63. Ако за едно или няколко отъ извършените престъпни деяния виновниятъ 

подлежи и на допълнителни наказания, последните се прибавятъ къмъ наказанието, 

наложено по правилата на съвкупностьта. 

 

Чл. 64. Ако две или няколко престъпни деяния, подлежащи на наказание по правилата 

на съвкупностьта, съеднородни и извършени по навикъ или въ видъ на занятъ или пъкъ съ 

особено опасни, съдътъ може: 

 



1) ако наложеното най-тежко наказание е петнадесетъ години строгъ тъмниченъ 

затворъ - да го увеличи до двадесетъ години; 

 

2) ако е три години тъмниченъ затворъ - да го увеличи до четири години; 

 

3) ако е две години воененъ затворъ - да го увеличи до две години и шестъ месеци; 

 

4) ако е шестъ месеци гарнизонно или казармено запиране - да го увеличи до деветъ 

месеци; 

 

5) ако наложеното най-тежко наказание е по-малко: отъ петнадесетъ години строгъ 

тъмниченъ затворъ, отъ три години тъмниченъ затворъ, отъ две години воененъ затворъ 

или отъ шестъ месеци гарнизонно или казармено запиране - да го увеличи до двоенъ 

размеръ, но като удвоеното наказание не надминава най-високите размери, посочени за тия 

наказания въ чл. 10, и 

 

6) ако е глоба - да я увеличи най-много двойно. 

 

Чл. 65. Правилата на съвкупностьта се прилагатъ и при осъждане съ разни присъди на 

лишаване отъ свобода и то отъ този съдъ, който е заложилъ най-тежкото наказание. 

 

Същите правила важатъ и когато, следъ като осъдениятъ е изтърпял цялото наказание 

или частъ отъ него по присъда за едно или за няколко престъпни деяния, се укаже че 

подлежи на наказание и за друго престъпно деяние, извършено преди да е почнало 

изпълнението на присъдата. 

 

При това, изтърпяното наказание се спада отъ размера на най-тежкото, като се смята 

едногодишниятъ строгъ тъмниченъ затворъ за двегодишенъ тъмниченъ затворъ или 

воененъ затворъ, а тъмничниятъ или военният затворъ - за двойно гарнизонно или 

казармено запиране. 

 

Чл. 66. Който, следъ като е вече изтърпялъ едно наказание, извърши друго престъпно 

деяние, отговаря по общите правила. 

 

Но, ако новото престъпно деяние е отъ същия видъ или родъ съ първото или пъкъ 

подлежи на наказание по-тежко отъ изтърпяното, то новото наказание може да бъде 

усилино по реда на чл. 64, ако отъ свършека на изтърпяното наказание до извършването на 

второто престъпно деяние не съ се изминали: 

 

1) за престъпно деяние, наказуемо най-малко съвоененъ затворъ - петъ години, и 

 

2) за останалите престъпни деяния - две години. 

 

Глава VIII 

За причините, които изключватъ наказателно 



преследване и наказание. 
 

Чл. 67. Наказателно преследване се изключва: 

 

1) когато виновниятъ умре; 

 

2) когато се измине определената отъ закона давностъ и 

 

3) когато бъде дадена амнистия. 

 

Забележка: Наказателното преследване за престъпления по този законъ не зависи отъ 

тъжбата на пострадалото лице. 

 

Чл. 68. По давностъ на престъплението, наказателно преследване се изключва, когато 

срещу виновния не е възбудено преследване по установения за това редъ: 

 

1) въ течение на двадесетъ години - за престъпление, което се наказва съ смъртъ; 

 

2) въ течение на петнадесетъ години - за престъпление, което се наказва съ строгъ 

тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години; 

 

3) въ течение на десетъ години - за престъпление което се наказва съ строгъ 

тъмниченъ затворъ до десет години; 

 

4) въ течение на петъ години - за престъпление, което се наказва съ тъмниченъ или 

воененъ затворъ и 

 

5) въ течение на една година - за всички други по-леко наказуеми престъпления. 

 

Чл. 69. Давностьта на престъплението започва: 

 

1) за довършеното престъпление - отъ деня на довършването му; 

 

2) за опита - отъ деня на последното действие, и 

 

3) за непрекъснатото престъпление - отъ деня на прекъсването му, а за 

продължаваното - отъ деня на последното деяние. 

 

Чл. 70. Давностьта за самоволно напускане на частьта или за незаконно незавръщане 

въ нея се брои отъ деня, когато изтича срока на задължителната или дброволната служба 

на избягалия - или отсътствуващия, но тази давностъ не ползува виновия докато не 

навърши петдесетгодишна възрастъ. 

 

Чл. 71. Ако възбуждането или продължаването на наказателното преследване зависи 

отъ някой въпросъ, който трябва да се разреши съ влязло въ законна сила решение на 

надлежната властъ, то течението на давностьта спира до окончателното разрешение на 



предсъдния въпросъ. 

 

Чл. 72. Всяко действие на съдебните органи или компетентното военно началство, 

насочено противъ извършителя или някого отъ съучастниците на извършеното 

престъпление, прекъсва давностьта. 

 

Давностьта се смята за прекъсната само по отношение на онези лица, срещу които е 

било насочено действието на съдебните органи или на компетентното военно началство. 

 

Следъ свършване на тия действия започва да тече нова давностъ. 

 

Чл. 73. Привеждането въ изпълнение на наказание, определено съ влязла въ закона 

сила присъда, не се изпълнява: 

 

1) когато осъдениятъ умре; 

 

2) когато осъдениятъ бъде помилванъ; 

 

3) когато бъде дадена амнистия и 

 

4) когато изтече определената отъ закона давностъ. 

 

Чл. 74. Давностьта изключва изпълнението на наказанието: 

 

1) следъ изтичане на двадесетъ и петъ години - ако определеното въ присъдата 

наказание е смъртно; 

 

2) следъ изтичане на двадесетъ години - ако определеното въ присъдата наказание е 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години; 

 

3) следъ изтичане на петнадесетъ години - ако определеното въ присъдата наказание е 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петъ години 

 

4) следъ изтичане на десетъ години - ако определеното въ присъдата наказание е 

строгъ тъмниченъ затворъ не повече отъ петъ години тъмниченъ или воененъ затворъ и 

 

5) следъ изтичане на две години - ако виновниятъ е наказанъ съ гарнизонно или 

казармено запиране, или глоба. 

 

Чл. 75. Давностъ за изпълнение на наказанието започва: 

 

1) отъ деня на встъпване на присъдата въ законна сила, а ако изпълнението на 

наказанието е вече наченато - отъ деня на прекъсване на изпълнението поради избягване 

на осъдения и 

 

2) отъ деня, когато предсрочното освобождаване бъде отменено. 

 



Ако по законни причини изпълнението на присъдата е отложено или лицето е било 

затворено по други причини, давностъ не тече. 

 

Чл. 76. Давностьта за изпълнение на наказанието не се простира върху 

допълнителните наказания: лишаване отъ право за заемане държавна или общинска 

служба или длъжностъ и лишаване отъ право за носене ордени или знакове за отличия 

 

Чл. 77. Давностьта за изпълнение на наказанието се прекъсва съ всяко разпореждане 

отъ надлежната властъ, което е насочено къмъ изпълнение на присъдата. 

 

Ако подобно разпореждане не даде резултатъ, отъ неговата дата започва да тече нова 

давностъ. 

 

Чл. 78. Изтърпяваното отъ осъдения наказание може да се отмени или смекчи отъ 

Негово Величество Царя. 

 

Чл. 79. Изключването на наказанието съ смъртьта на виновния или неговото 

помилване или поради амнистия, не погасява гражданския искъ за възвръщане на 

пидобитите чрезъ престъплението предмети и възнаграждението за причинените вреди и 

загуби, освенъ ако гражданскиятъ искъ е просроченъ споредъ правилата на гражданските 

закони, доколкото въ този или военносъдебния законъ не е предвидено друго. 

 

Глава IХ 

За възнаграждание за вреди и загуби. 
 

Чл. 80. Виновните въ извършване на претъпление, чрез което са причинени морални 

или материални вреди и загуби, могатъ да бъдатъ осъдени да заплатятъ и възнаграждение 

на оногова, комуто са причинени. 

 

Чл. 81. Ако за престъплението са осъдени няколко лица, те отговарятъ солидарно за 

причинените вреди и загуби. 

 

Чл. 82. Ако осъдените за присвояване или повреждане на поверенъ по служба имотъ 

не са въ състояние да заплатятъ причинените отъ престъплението вреди и загуби, 

последните се заплащатъ отъ началниците имъ, ако те бъдатъ осъдени за бездействие съ 

властъ относно надзора върху дейностьта на своите подчинени или при назначаването имъ 

на длъжностъ. 

 

Чл. 83. Ако вредите и загубите са причинени отъ цяла войскова частъ или отъ една 

команда и виновните лица не са въ състояние да заплатятъ причинените вреди и загуби, те 

се заплащатъ отъ началника на войсковата частъ или команда, ако бъде признатъ за 

виновенъ за бездействие съ властъ. 

 

Глава Х 

За реабилитацията (заличаване на осъжданеот). 



(Загл. изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) 
 

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Реабилитацията заличаване осъждането и 

отменя за в бъдеще всички последици, които законите свързват с това осъждане, освен ако 

в някое отношение изрично е постановено противното. 

 

Реабилитация се постановява от онзи военен съд, който е постановил присъдата, или 

пък от онзи съд, който го е заместил или в който са предадени делата на закрития съд. 

 

Отнетите военни чинове и права могат да се придобият наново след съответната 

служба в редовете на войската, като се начене от чина редник. 

 

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Всеки осъден за престъпление, който е изтърпял 

наложеното му с присъда или намаленото чрез работа или помилване главно наказание, 

може да поиска да бъде реабилитиран след пет години от изтърпяване на наказанието, ако 

е осъден на строг тъмничен затвор и след три години, ако е осъден на строг тъмничен или 

ваенен затвор. 

 

Ако срокът на наложеното с присъдата лишение от права още не е изтекъл, молбата за 

реабилитация може да бъде подадена само след изтичане и на този срок. 

 

Лишените от права за винаги могат да подават тази молба само след като са се 

изминали седем години от изтърпяване на главното наказание. В този случай 

реабилитацията възстановява и права, от които осъденият е лишен с права. 

 

За рецедивистите, както и за осъдените за престъпление, извършено след като е била 

дадена вече реабилитацията, горните сркове са двойни. 

 

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Молбата за реабилитация на осъдения се приема 

само, ако е живял поне две години в една и съща област, от които последната в една и 

съща община. 

 

Осъдените, който са прекарали всичкото или част от това време под знамената в 

войската, както и ония, занятието на който ги заставя да променят често местожителството 

си, могат дъ бъдат освободени от това условие, ако представят достоверно свидетелство: 

първите от своето военно началство, а вторите - от надлежната професионална 

организация, че са имали добро поведение. 

 

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Молбата за реабилитация се подава до 

прокурора при съответния воененъ съдъ, като се придружава отъ свидетелствата, за които 

се говори въ предходния членъ и се посочва изрично датата на осъждането и местото, 

гдето е живялъ осъдениятъ следъ освобождаването му отъ затвора. 

 

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Като получи молбата за реабилитация, военният 

прокурор изисква препис от присъдата и извлечение от затворническите книги за 

поведението на осъдения и събира от кметовете, гдето е живял осъденият последните 



години, сведения за следното: 

 

1) колко време и от кога до кога е живял осъденият в общината; 

 

2) какво е било поведението му през това време и 

 

3) с какво се е занимавал. 

 

В тези сведения трябва изрично да бъде упоменато, че ще служат за реабилитация. 

 

Независимо отъ това, военниятъ прокуроръ събира сведения за същото отъ 

околийския съдия, както и отъ околийския управителъ на мястото гдето е живялъ 

осъдениятъ, като си достави същевременно: а) преписъ отъ присъдата и б) извлечение отъ 

затворническите книги за поведението на осъдения въ затвора. 

 

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.). 

 

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.). Следъ като събере и проучи цялата преписка за 

реабилитация, военниятъ прокуроъ я внася въ съответния воененъ съдъ съ заключение за 

или противъ допускане на реабилитацията. 

 

Чл. 91. Военниятъ съдъ разпорежда да се връчи на молителя преписъ отъ 

заключението напрокурора. 

 

Произнасянето трябва да стане въ два месеца следъ внасяне на книжата въ военния 

съдъ. 

 

Прокурорътъ и молительтъ могатъ да искатъ въ всяко време, а и съдътъ може по 

длъжностъ да постанови за допълнително издирване решаването на делото не трябва да 

закъснява повече отъ шестъ месеци. 

 

Военниятъ съдъ въ съдебно заседание се произнася по молбата, следъ като ислуша 

обясненията на молителя или защитника му и заключението на прокурора. 

 

(Ал. 5, изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Ако молбата бъде отхвърлена, нова такава може 

да се подаде само след една години. 

 

(Ал. 6, нова - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Ако молбата за реабилитация бъде уважена, 

съдът отбелязва определението за реабилитацията върху оригиналната присъда и съобщава 

за същото в съответното бюро за съдимост. 

 

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Определенията по реабилитация не подлежат на 

обжалване. 

 

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 223 от 1945 г.) Реабилитацията настъпва по право: 

 

а) за лицата, които са осъдени условно, ако в срока по чл. 1 от закона за условното 



осъждане не са извършили друго престъпление; 

 

б) за лицата, на които наказанието е заменено съгласно чл. 53 от военно-наказателния 

закон или чл. 57 от наказателния-закон - ако в течение на две години не са извършили 

друго престъпление; 

 

в) за лицата, на които наказанието е намалено съгласно чл. 54 от военно-наказатлния 

закон или чл. 58 от наказателния закон - ако не са извършили друго престъпление в 

течение на три години, когато наказанието е тъмничен затвор или военен затвор повече от 

шест месеци в течение на пет години, когато то е строг тъмничен затвор; 

 

г) за лицата, които са осъдени на шест месеци военен затвор или на друго по-леко 

наказание и в течение на две години не са извършили друго престъпление; 

 

д) за лицата, които са осъдени на повече от шест месеца военен затвор и в течение на 

три години не са извършили друго престъпление. 

 

Сроковете в случаите по букви "б", "в", "г" и "д" започват да текат от изтичането на 

срока на наложеното с присъдата или намаленото с работа или помилване главно 

наказание, но не преди да е изтекъл срока на постановленото с присъда лишение от права. 

 

Настъпилата по право реабилитация се отбелязва в оригиналната присъда и в 

бюлетина за съдимост по нареждане на прокурора при областнитя военен съд служебно 

или по искане на осъдения. 

 

Разпоредбата на този член не се прилага когато едно лице е повторно осъдено за 

престъпление, извършено след като то е било вече осъдено с влязла в сила присъда. 

 

Глава ХI 

За условното осъждане 
 

Чл. 94. Постановленията на закона за условното обсъждане може да се прилагатъ при 

осъждания: 

 

1) по книга II, глава Х на този законъ и 

 

2) за останалите престъпления по този законъ при наказания гарнизонно или 

казармено запиране и глоба. 

 

КНИГА II 

ЗА ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ТЯХНИТЕ 

НАКАЗАНИЯ. 
 

Глава I 



Измяна, предателство и шпионство. 
 

Чл. 95. За измяна, предателство или шпионство по наказателния законъ, извършени 

отъ воененъ или приравненъ, наказанието се определя като при увеличаващи вината 

обстоятелства, освенъ ако настоящиятъ или другъ особенъ законъ не предвижда по-тежко 

наказание. 

 

Чл. 96. (Доп. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Който въ военно време разпространява сухове 

или официално неразгласени факти или изказва мнение отъ естество да подкопаятъ 

авторитета на военното началство, или да отслабятъ дисциплината въ войската или пъкъ да 

всеятъ безредие, страхъ или смутъ въ населението, наказва се: 

 

(ал. 1, изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) съ строгъ тъмниченъ затворъ, до животъ или не 

по-малко отъ 10 години, а когато отъ това са произлезли вредни за службата последици - 

строгъ тъмниченъ затворъ до животъ. 

 

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 166 от 1941. г.) Ако това е извършено съ целъ да бъде 

подпомогната чужда държава противъ интересите на Българската, или пъкъ съ целъ за 

облага, наказанието е: 

 

на смъртъ или строгъ тъмниченъ затворъ до животъ, а когато отъ това са произлезли 

вредни за службата последици, наказанието е смърт. 

 

(Ал. 3, нова - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Ако деянието по този членъ е извършено 

вследствие на предварително заговаряне на две или повече лица, или по нареждане отъ 

некъде, наказанието е смъртъ. 

 

Чл. 97. Воененъ или приравненъ, който въ военно време чрезъ печатъ или по другъ 

начинъ разпространява сведения за численостьта, състава, състоянието, разположението, 

движението и действията на българската войска, както и други подобни военни сведения, 

които той знае, че въ интереса на народната отбрана трябва да се пазятъ въ тайна, се 

наказва: 

 

съ смъртъ или съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години. 

 

Ако това е извършено по непредпазливостъ, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Чл. 98. Воененъ или приравненъ, който посредствено или непосредствено, писмено 

или по другъ начинъ влиза въ връзка съ лице, което се намира въ неприятелска войска или 

въ неприятелска стана, или въ държава, сношение, съ която е забранено, се наказава: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Ако са съобщени сведения, които иматъ какво да е отношение съ военните действия, 



наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години. 

 

Ако неприятельтъ се възползува отъ тези сведения, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до животъ. 

 

Чл. 99. Воененъ или приравненъ, който безъ разрешение освободи военнопленници, 

се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петъ години. 

 

Ако това е извършено съ користна целъ, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години. 

 

Ако това е извършено по непредпазливостъ, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.). 

 

Чл. 101. Военнопленникъ, който предприеме враждебни действия спрямо 

безопасностьта на Българската държава или войска или върши действия съ намерение да 

подпомогне или улесни неприятеля, се наказва: 

 

съ смъртъ. 

 

Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 166 от 1941. г.) Съзаклятие за извършване на някое отъ 

престъпленията по чл. чл. 96 и 97 се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до животъ или не по-малко отъ 10 години. Въ особено 

важни случаи наказанието е смъртъ. 

 

Чл. 103. Правилата на наказателния законъ за ненаказуемостъ на съзаклятника, който 

своевременно се е отказалъ отъ съзаклятието, важатъ и за лицата, къмъ които се прилага 

настоящия законъ. 

 

Чл. 104. За измяна, предателство и шпионство виновните се лишаватъ и отъ военна 

честъ. 

 

Глава II 

Нарушение на длъжностите въ военно време. 
 

Чл. 105. Воененъ или приравненъ, който е добилъ по какъвто и да било начинъ 



сведения за неприятеля, които иматъ значение за военните действия и не донесе за тяхъ на 

началството си, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Ако това е имало вредни последици за военните действия, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до животъ или до петнадесетъ години. 

 

Ако това е извършено по непредпазливостъ наказанието е: 

 

въ първия сучай гарнизонно или казармено запиране, а въ втория - воененъ или 

тъмниченъ затворъ. 

 

Чл. 106. Началникъ, който макаръ и да не е получилъ заповедъ за военни действия, но 

като е било необходимо да се действува, не предизвиква своевременно такава заповедъ 

или пъкъ при неотложни обстоятелства не действува по собственъ починъ, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Чл. 107. началникъ, който, като е билъ принуденъ да отстъпи съ частьта си предъ 

силите на неприятеля, не е съобщилъ своевременно за това на съседните части и не е 

донесълъ за същото на своето началство, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Чл. 108. Воененъ или приравненъ, който въ време на бой самоволно напустне 

командването на частьта или отряда си, своето място или позиция по причини, които не се 

налагатъ отъ служебните му задължения за случая, се наказва: 

 

съ смъртъ. 

 

Чл. 109. Който се предаде въ пленъ или сложи оръжие предъ неприятеля, безъ да е 

изпълнилъ до края служебния си дългъ и клетвата, наказва се: 

 

съ смъртъ. 

 

Чл. 110. Ако частъ или команда въ време на бой не изпълни до края длъжностите си 

споредъ изискванията на службата и клетвата, а се разбяга, сложи оръжието си предъ 

неприятеля или се предаде въ пленъ, виновните се наказватъ: 

 

съ смъртъ, като се прилага чл. 49. 

 

Чл. 111. Частъ или команда, която въ време на бой не запази или предаде на 

неприятеля знамето си, безъ да употреби всички усилия и средства за запазването или 

спасяването му, виновните се наказватъ, както следва: 

 



тези, на които е било поверено знамето - съ смъртъ, а останалите - съгласно чл. 49. 

 

Чл. 112. Началникъ, който по непредпазливостъ не вземе съответни мерки съобразно 

съ военните правила или дадените разпореждания за предпазване отъ неприятеля, се 

наказва: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

Ако отъ това са произлезли вредни последици, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Чл. 113. Воененъ или приравненъ, който въ време на бой или въ лицето на 

неприятеля, макаръ и отъ малодушие или отъ уплаха, разпространява въ войската слухове 

или сведения, които могатъ да предизвикатъ безредие или страхъ, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Ако отъ това са произлезли вредни последици, наказанието е: 

 

смъртъ или доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

Чл. 114. Началникъ, който не вземе решителни мерки противъ тези, които всяватъ 

смутъ или страхъ въ войската, както и противъ онези, които не искатъ, въ лицето на 

неприятели или отъ боя, се наказва: 

 

съ смъртъ или съ строгъ тъмниченъ затворъ до животъ или до петнадесетъ години. 

 

Чл. 115. Воененъ или приравненъ, който безъ заповедъ извърши противъ съюзна или 

неутрална държава деяние, което, нарушава сключенъ съ такава държава договоръ за 

неутралностъ, или нарушава издадена заповедъ за спазване на неутралностъ, освенъ когато 

споредъ особените обстоятелства на военните действия не е било възможно да се избегне 

това деяние, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

Когато отъ това са произлезли вредни последици или когато въпреки заповедъ за 

спиране на деянието, последното бъде продължено, наказанието е: 

 

смъртъ или строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Чл. 116. Воененъ началникъ, който получи заповедъ за прекратяване военни действия 

поради сключване на миръ или примирие съ неприятеля, продължи или възобнови тия 

действия, макаръ че това не се е налагало отъ обстановката или отъ дейсвията на 

неприятеля, се наказава: 

 

съ смъртъ или доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ. 



 

Глава III 

Престъпления противъ подчиненостьта. 
 

Чл. 117. Военно лице, което не изпълни заповедъ на началника си, се наказва: 

 

съ тъмниченъ или воененъ затворъ. 

 

Въ военно време наказанието е строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Въ време на бой - наказанието е смъртъ или строгъ тъмниченъ затворъ до животъ или 

не по-малко отъ десетъ години. 

 

Ако престъплението е извършено отъ приравнено лице, наказанието е: 

 

по първата алинея - воененъ затворъ; 

 

по втората алинея - тъмниченъ затворъ и 

 

по третата алинея - строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Чл. 117а. (Нов - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) За неизпълнение на заповедъ отъ войскова 

частъ или команда наказанието е: 

 

въ мирно време - строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три години; въ военно 

време - строгъ тъмниченъ затворъ до животъ или не по-малко отъ 10 години; въ време на 

бой - смъртъ. 

 

Чл. 118. Военно лице, което въ немаловажни случаи не изпълни заповедъ на 

началника си по непредпазливостъ, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Въ военно време наказанието е: 

 

тъмниченъ или воененъ затворъ. 

 

Чл. 119. Воененъ или приравненъ, който се възпротиви съ сила, заплашване или по 

другъ начинъ да се изпълни заповедъ на началника, дадена нему или другиму, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Ако деянието е извършено предъ строя или отъ две и повече лица, или съ употреба на 

оръжие, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петъ години. 



 

Въ военно време и въ двата случаи наказанието е: 

 

(Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) смъртъ или строгъ тъмниченъ затворъ до животъ. 

 

(Ал. 4, нова - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Въ време на бой и въ двата случая наказанието е 

смъртъ. 

 

Чл. 120. Военно лице, което не изпълни заповедъ да вземе участие въ бой, или въ 

време на бой съзателно не предаде заповедъ на началника си по принадлежностъ, се 

наказва: 

 

съ смъртъ. 

 

Чл. 121. Младшиятъ, който не изпълни заповедъ на страшия въ случаите, когато 

последниятъ има право да му заповядва, се наказва: 

 

за неизпълнение на заповедъ по чл. чл. 117 - 120 като при намаляващи или крайно 

намаляващи вината обстоятелства. 

 

Чл. 122. Воененъ или приравненъ, който въ немаловижни случаи явно изрази чрезъ 

думи или по другъ начинъ недоволство противъ разпоредба или заповедъ на началството, 

или ако бъдатъ предявени каквито и да било общи искания отъ военни или приравнени 

лица по работи, които се отнасятъ до службата, или се събиратъ подписи за предявяване 

такива искания или се прави събрание съ целъ за обсъждане подобни искания, наказанието 

е: 

 

гарнизонно или казармено запиране. 

 

А когато отъ това са произлезли вредни за службата последици, наказанието е: 

 

воененъ затворъ. 

 

(Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Въ военно време - наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 5 години по първата алинея, а по втората - 

строгъ тъмниченъ затворъ до животъ, или не по-мьлко отъ 10 години. 

 

Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Ако частъ или команда открито предява 

противни на службата и военната дисциплина искания къмъ началството, виновните се 

наказватъ: 

 

въ военно време съ смъртъ или доживотен строгъ тъмниченъ затворъ, а въ лицето на 

неприятеля или въ бой - съ смъртъ; 

 

Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Който въ военно време подбужда воененъ или 

приравненъ, къмъ непокорство на закона, правилниците, наредбите заповедите или 



разпорежданията на началството чрезъ явно или тайно убеждаване, проповедъ печатни 

произведения или по какъвто и да било другъ начинъ, се наказва: 

 

1) (изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 5 

години; 

 

2) (изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) съ строгъ тъмниченъ затворъ до живот, или не по-

малко отъ 10 години; 

 

3) (нова - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Ако подбуждането е насочено къмъ група военни или 

приравнени, безразлично дали същото е имало последици или не, наказанието е: смъртъ 

или строгъ тъмниченъ затворъ до животъ или не по-малко отъ 10 години. 

 

4) (предишен текст на т. 3, изм. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) като подбудителъ, ако 

извършеното поради подбудителската дейностъ престъпление се наказва по-тежко. 

 

Чл. 125. Който има достоверни сведения за готвящъ се въ войската бунтъ и не донесе 

своевременно на началството си или на властьта, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ. 

 

Чл. 126. Който откаже, по каквито и да било съображения, да положи установената 

отъ закона за военните лица клетва за вярностъ, наказва се: 

 

съ тъмниченъ затворъ и лишаване отъ права. 

 

Ако до изтърпяване на главното наказание виновниятъ доброволно се съгласи да 

положи установената клетва, остатъкътъ отъ наложеното му наказание, както и 

допълнителното наказание, се отменяватъ съ определение на съда. 

 

Чл. 127. Когато престъпленията, предвидени въ чл. чл. 117, 119, 121 и 122 са били 

предизвикани отъ противозаконно отнасяне на началникъ спрямо подчиненъ (старши 

спрямо младши), наказанието на виновния се определя като при намаляващи вината 

обстоятелства, ако при това началникътъ (старшиятъ) е постъпилъ по унизителенъ или 

жестокъ начинъ спрямо подчинения (младшия), наказанието се определя като при крайно 

намаляващи вината обстоятелства. 

 

Глава IV 

Престъпления противъ чинопочитанието. 
 

Чл. 128. (Доп. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Воененъ или приравненъ, който въ 

немаловажни случаи съ намерение не отдаде дължимото уважение къмъ началника, или 

каже за него задочно въ присътствие на негови подчинени, или на публично място, 

оскърбителни думи или заплашване, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране, 



 

А въ военно време - съ воененъ затворъ. 

 

Когато това е извършено при или по поводъ изпълнение на служебните длъжности 

отъ началника, наказанието е: 

 

воененъ затворъ до една година, 

 

А въ военно време - съ тъмничен затворъ. 

 

Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) За неотдаване дължимото уважение къмъ 

началника отъ команда или войскова частъ наказанието е воененъ затворъ, а въ военно 

време строгъ тъмниченъ затворъ до 5 години. 

 

Чл. 129. (Доп. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Воененъ или приравненъ, който въ присътсвие 

на началникъ съзнателно стори или каже, или писмено отправи до него нещо унизително 

за неговото достойнство или честъ, или разгласи по какъвто и да е начинъ обстоятелства 

или действия позорни за честьта и достойнството на същия, или му припише престъпни 

деяния, се наказва за обида или клевета: 

 

съ воененъ затворъ, 

 

А въ военно време - тъмничен затворъ. 

 

Ако някое от тези деяния бъде извършено при или по поводъ изпълнение на 

служебните длъжности отъ началника, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ. 

 

А въ военно време - строгъ тъмниченъ затворъ до 5 години. 

 

Ако това е извършено предъ строя, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години, 

 

А въ военно време строгъ тъмниченъ затворъ до 10 години. 

 

Чл. 130. Воененъ или приравненъ, който заплаши или нападне съ действие началника 

си, наказва се: 

 

първиятъ съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години, а вториятъ съ строгъ 

тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Ако това е извършено при или по поводъ изпълнение на служебните длъжности отъ 

началника, или на последния е нанесена телесна или тежка телесна повреда (чл. чл. 264 и 

263 от наказателния законъ), или пъкъ му е нанесена лека телесна повреда (чл. 265 отъ 

наказателния законъ), отъ която последва смъртъ, наказанието е: 



 

строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години. 

 

Въ военно време наказанието по втората илинея е: 

 

смъртъ. 

 

Чл. 131. Воененъ или приравненъ, който умишлено лиши отъ животъ началника си, 

наказва се: 

 

съ смъртъ. 

 

Ако това е извършено спрямо старши, наказанието е: 

 

смъртъ или строгъ тъмниченъ затворъ до животъ. 

 

Чл. 132. (Доп. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.). Воененъ или приравненъ, който съ целъ да 

избегне наказателна или дисциплинарна отговорностъ, даде лъжливи сведения на 

началника си или на старшия, когато последниятъ спрямо него има заповедни права въ 

немаловажни случаи, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 133. Когато престъпленията, предвидени въ чл. чл. 128 до 130 включително, са 

извършени спрямо старши, наказанието се определя като при намаляващи вината 

обстоятелства. 

 

По същия начинъ се определя наказанието на виновния по тази глава, когато 

престъпленията са били предизвикани отъ противозаконно отнасяне на началникъ или 

старши спрямо подчиненъ или младши, а ако въ тези случаи началникътъ или старшиятъ 

спрямо подчинения или младшия, наказанието се определя като при крайно намаляващи 

вината му обстоятелства. 

 

Глава V 

Отклонение отъ служба 
 

Чл. 134. Военно лице, което съ целъ да се отклони отъ задълженията си по военната 

служба или да участвува въ бойните действия, причини каквато и да било повреда на 

здравето си, разрани раните си, преструва се на боленъ, сляпъ, глухъ, нямъ или друго 

подобно състояние, се наказва: 

 

въ мирно време - съ воененъ затворъ; 

 

въ военно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години; 

 

въ лицето на неприятеля - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години; 



 

въ време на бой - съ смъртъ. 

 

Чл. 135. Военно лице, което въ мирно време напустне безъ разрешение на 

началството си частьта, командата или мястото на службата си въ продължение на петъ 

денонощия, въ случай че не е била още завършена единичната му подготовка - въ 

продължение на десетъ денонощия, или, ако следъ законно отсъствиа отъ частьта, 

командата или местослуженето си не се е завърнало въ определеното време въ 

продължение на съответно същите срокове; или следъ обявяване на мобилизация, или въ 

военно време напустне или не се яви въ частъта, командата или местослуженето си за 

срокъ по-малъкъ отъ двадесетъ и четири часа въ последните два случая, а въ лицето на 

неприятеля я напустне за срокъ по-малъкъ отъ шестъ часа, се наказва за самоволна 

отлъчка: 

 

въ мирно време въ немаловажни случаи или при повторение - съ гарнизонно или 

казармено запиране; 

 

въ военно време - съ воененъ затворъ; 

 

въ лицето на неприятеля - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Самоволната отлъчка престава съ завръщането на отсъствуващия въ частьта му, съ 

явяването му предъ или залавянето му отъ властьта, като въ последните два случая 

времето необходимо за достигане до частьта му, се прибавя къмъ времето на незаконното 

отсъствие. 

 

Чл. 136. Ако самоволната отлъчка по предходния членъ е извършена съ намерение за 

избягване отъ военна служба за винаги, или ако то е продължило повече отъ съответно 

посочените въ същия членъ за разните случаи срокове, както и когато незаконното 

отсъствие е направено от бой, се смята за бягство и се наказва: 

 

въ мирно време - съ воененъ затворъ до една година. 

 

Ако бягството бъде извършено повторно, независимо дали за първото има 

постановена или не присъда, наказанието е: 

 

воененъ затворъ. 

 

въ военно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

въ лицето на неприятеля - съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петъ години. 

 

въ време на бой - съ смъртъ. 

 

Бягство задъ граница се наказва съ воененъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

Забележка. Прекараното въ бягство време не се зачита въ срока на действителната 



служба. 

 

Чл. 137. Военно лице, което, съ целъ да се отклони отъ служба, използува лъжливъ 

или подправенъ истински билетъ за отпускъ, или за същата целъ си послужва съ чужди 

истински билетъ за отпускъ, се наказва: 

 

съ най-голямото наказание, определено за съответното отклонение отъ служба. 

 

Чл. 138. Военно лице, за бягство къмъ страна на неприятеля, се наказва: 

 

съ смъртъ чрезъ обесване и лишаване отъ военна честъ и всички права (чл. 30 отъ 

наказателния законъ). 

 

Чл. 139. Приравнените лица, за престъпления по настоящата глава, извършени въ 

военно време, се наказватъ като при крайно намаляващи вината обстоятелства. 

 

Чл. 140. Съответно на наказанието, предвидено за извършеното престъпление, 

подлежи и всеки, който подбужда военно или приравнено лице, да извърши някое отъ 

престъпленията по тази глава, както и всеки, който подпомага извършването на тези 

престъпления въ мирно или военно време, безразлично дали престъплението е било 

извършено или не. 

 

Глава VI 

Престъпления, извърешени отъ и противъ дежурни, 

караулни и други длъжностни лица 
 

Чл. 141. Воененъ или приравненъ който неправилно изпълни длъжностите си или 

напустне поста като дежуренъ, дневаленъ или пазачъ, въ немаловажни случаи, се наказва: 

 

военното лице - съ гарнизонно или казармено запиране, а приравненото - съ глоба до 

три хиляди лева. 

 

Чл. 142. (Доп. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.). Военно лице, което не изпълни или небрежно 

изпълни общите длъжности на караулната или конвойната служба въ немаловажни случаи, 

се наказва: 

 

съ воененъ затворъ до една година ли игарнизонно или казармено запиране. 

 

А въ военно време, или въ особено важни случаи, като пожаръ, наводнение, 

размирици или друго подобно обществено бедствие, както и когато вследствие на 

допустната нередовностъ е последвало пожаръ, кражба, изгубване на пазеното, бягство на 

затворникъ или пъкъ други някои важни вреди за службата или пазения имотъ, 

наказанието е: 

 

воененъ затворъ. 



 

Чл. 143. Военно лице отъ състава на караула или конвоя, което не изпълни или по 

непредпазливостъ се постави въ невъзможностъ да изпълни особените длъжности, за които 

е отреденъ или назначенъ караула или конвоя, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

А въ случаите, посочени въ алинея втора на предходния членъ - се наказва съ воененъ 

затворъ не по-малко отъ една година. 

 

Чл. 144. (Доп. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.). Началникъ на караулъ, часовой или конвоенъ, 

който самоволно напустне поста си, както и часовой или конвоенъ който спи на поста си, 

се наказва: 

 

съ воененъ затворъ не по-малко отъ една година. 

 

А въ случаите на чл. 142, алинея втора наказанието се увеличава до размера 

предвиденъ въ чл. 61, т. 2. 

 

Другите чинове отъ състава на караула за самоволно напускане на същия подлежатъ 

на наказание споредъ предходния членъ. 

 

Чл. 145. Военно лице отъ състава на караулъ или конвой, което самоволно напустне 

караула или поста си въ лицето на неприятеля, се наказва: 

 

съ смъртъ. 

 

Чл. 146. Карауленъ или конвоенъ чинъ, който самоволно освободи или умишлено 

допустне да избяга пленикъ или затворникъ, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петъ до десетъ години. 

 

Чл. 147. Началникъ на караулъ, часовой или разводачъ, който присвои, или умишлено 

унищожи или повреди поверения му за пазене имотъ, или е помогналъ за същото на други 

лица, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до десетъ години. 

 

За същото престъпление останалите чинове отъ караула се наказватъ като при 

намаляващи вината обстоятелства. 

 

Чл. 148. (Изм. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.). Ако престъпленията, предвидени въ 

предходните два члена са извършени въ военно време, наказанието е: строгъ тъмниченъ 

затворъ не по-малко от петъ години, а въ особено важни случай - смъртъ. 

 

Чл. 149. Воененъ или приравненъ, който обиди дежурния или изобщо изпълняващия 

някоя длъжностъ по правилника за вътрешната служба, ако обидениятъ не му е началникъ 



или старши, се наказва: 

 

когато обидениятъ е офицеръ - съ воененъ затворъ до една година, а когато е 

подофицеръ или войникъ - съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

За нанасяне ударъ или за другъ видъ насилие противъ такива лица, наказанието е: 

 

въ първия случай - воененъ затворъ не по-малко отъ една година, а въ втория - 

воененъ затворъ до една година. 

 

Чл. 150. Воененъ или приравненъ, който не изпълни законните искания на часовой, 

карауленъ или конвоенъ, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

За същото престъпление спрямо команда, която няма значение на караулъ, 

наказанието е: 

 

гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 151. Воененъ или приравненъ, който обиди часовой, карауленъ иликонвоенъ, се 

наказва: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

За същото престъпление спрямо команда, която няма значение на караулъ, 

наказанието е: 

 

гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 152. Воененъ или приравненъ, който се противопостави на законни искания на 

часовой, карауленъ или конвоенъ, нанесе ударъ или извърши другъ видъ насилие спрямо 

някого отъ тяхъ, безъ да употреби оръжие, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ до две години. 

 

Ако това е извършено въ лицето на неприятеля, наказанието е строгъ тъмниченъ 

затворъ отъ три до досет години. 

 

Чл. 153. Воененъ или приравненъ, който нападне или се съпротиви съ оръжие на 

часовой, конвоенъ или на караулни чинове, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ, години. 

 

Ако това е извършено въ военно време, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до животъ или петнадесетъ години, 



 

а въ лицето на неприятеля - смъртъ. 

 

Глава VII 

Превишаване, бездействие и злоупотребление съ властъ. 
 

Чл. 154. Воененъ или приравненъ, който по служба разпореди или извърши нещо, за 

което няма право, въ немаловажни случаи, се наказва за превишаване съ властъ: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

Ако превишаването съ властъ е извършено съ целъ да набави за себе си или за другиго 

облага, или да причини някому вреда, макаръ и въ маловажни случаи, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Ако престъплението по алинея първа е извършено по непредпазливостъ и отъ това е 

последвала за някого вреда, наказанието е: 

 

воененъ затворъ до една година. 

 

(Ал. 4, нова - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Въ военно време наказанието е: по първата 

алинея - строгъ тъмничен затвор не по-малко отъ 3 години, по втората алинея - смъртъ или 

доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ и по третата алинея - воененъ или тъмниченъ 

затворъ. 

 

Чл. 155. Воененъ или приравненъ, който не извърши или не разпореди да се извърши 

нещо, което е билъ длъженъ да стори по силата на своята властъ или служба, въ 

немаловажни случаи, се наказва за бездействие съ властъ: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

Ако бездействието съ властъ е съ целъ да набави за себе си или за другиго облага или 

да причини някому вреда, макаръ и въ маловажни случаи, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Ако бездействието с властъ по алинея първа е по непредпазливостъ и от това е 

последвала за някого вреда, наказанието е: 

 

воененъ затворъ до една година. 

 

(Ал. 4, нова - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Въ военно време наказанието е: по пълвата 

алинея - строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ три години, по втората алинея - смъртъ 

или доживотенъ строгъ тъмничен затворъ и по третата алинея - воененъ или тъмниченъ 

затворъ. 



 

Чл. 156. Не се смята за престъпно превишаването или бездействието съ властъ, което 

се е налагало отъ държавна или обществена полза и въ дадения случай деецътъ не е могъл 

безъ очевидна опастностъ или вреда за службата да отложи взетите мярки до поискване 

надлежно разрешение. 

 

Чл. 157. Воененъ началникъ или друго длъжностно лице, което при изпълнение на 

службата си потивозаконно пречи на органъ на публичната властъ, когато последниятъ 

упражнява своите права или изпълнява длъжностите си, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ до една година. 

 

Ако за целъта е употребена сила или заплашване наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Ако е употребено оръжие или е противопоставена военна команда, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ отъ три до десетъ години. 

 

Чл. 158. Воененъ началникъ или друго длъжностно лице, което съзнателно 

противозаконно влияе върху хода на предварителното дирене, или върху решението 

насъда, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ до една година, или гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 159. Воененъ началникъ или друго длъжностно лице, което при или по поводъ 

изпълнение служебните си длъжности причини някому телесна повреда, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ петъ до дванадесетъ години, ако е причинена тежка 

телесна повреда; 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години, ако е причинена телесна повреда и 

 

съ воененъ затворъ до една година, или гарнизонно или казармено запиране, ако въ 

немаловажни случаи е причинена лека телесна повреда; 

 

Чл. 160. Воененъ началникъ или друго длъжностно лице, което противозаконно лиши 

някого отъ свобода, като го задържи или го затвори самъ или чрезъ другиго, наказва се: 

 

съ воененъ затворъ до две години, ако лишаването отъ свобода е траяло по-малко отъ 

една седмица и 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ отъ две до петъ години, ако лишаването отъ свобода е 

траяло повече отъ една седмица, или пъкъ деянието е извършено спрямо органъ на 

властьта при или по поводъ изпълнение служебните си длъжности, или по начинъ 

мъчителенъ или опасенъ за живота на задържания или затворения. 



 

Чл. 161. Воененъ началникъ или друго длъжностно лице, което поиска отъ 

подчинените си офицери да извършатъ нещо, което не се отнася или е несъвместимо съ 

служебните имъ длъжности въ немаловажни случаи, се наказва: 

 

съ гарнизонно запиране. 

 

Чл. 162. Воененъ началникъ, който обиди или наклевети подчинения си офицеръ, се 

наказва: 

 

съ воененъ затворъ до една година или гарнизонно запиране. 

 

Ако обидата е изразена чрезъ ударъ или другъ видъ насилие, наказанието е: 

 

воененъ затворъ. 

 

Ако някое отъ тези престъпления бъде извършено, когато подчинениятъ е 

изпълнявалъ служебните си длъжности, наказанието е: 

 

тъмниченъ или воененъ затворъ. 

 

Чл. 163. Воененъ началникъ, който упражни насилие или нанесе побой на подчинения 

си, въ немаловажни случаи се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запирне. 

 

Ако отъ насилието или побоя е последвала някаква повреда на здравето, наказанието 

въ всички случаи се определя въ зависимостъ отъ повредата, споредъ наказателния законъ, 

ако деянието тамъ е наказуемо по-строго. 

 

Чл. 164. Воененъ началникъ или друго длъжностно лице, което чрезъ заплашване или 

съ други противозаконни средства пречи на подчинения си да се оплаче, или остави безъ 

движение подаденото по надлежния редъ оплакване, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ. 

 

Въ маловажни случаи наказанието е: 

 

гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 165. Воененъ началникъ или други длъжностно лице, което самоволно удържа 

следващата се на подчинените му заплата или други служебни възнаграждения, както и 

ако употреби противозаконно поверения му по служба техенъ частенъ имотъ за нуждите 

на поверената му частъ, се наказва: 

 

съ воененъ затворъ, а въ маловажни случаи - съ гарнизонно или казармено запиране. 

 



Ако това е извършено съ користна целъ, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ. 

 

Ако е придружено съ принуда, наказанието е: 

 

по първата алинея - строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ петъ години, а по 

втората - строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ десетъ години. 

 

Въ всички случаи по този членъ служебно се писъжда обезщетение на пострадалия за 

причинените му вреди и загуби. 

 

Чл. 166. Воененъ или приравненъ, който упражни противозаконно въздействие 

противъ частни лица при изпълнение длъжностите си по изследване или приемане 

доставеното отъ тяхъ за нуждите на войската, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Ако е извършено съ целъ за облага или да се причини вреда някому, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Чл. 167. Воененъ или приравненъ, който откаже поисканото му отъ военния 

началникъ съдействие за усмиряване при случаите на чл. чл. 34 и 37, се наказва: 

 

съ наказание като за бездействие съ властъ, ако не подлежи на по-строго наказание за 

неподчинение. 

 

Глава VIII 

Престъпления противъ реда и доброто поведение. 
 

Чл. 168. Воененъ или приравненъ, който се провини въ дисцилинарна грешка за 

каквато два пъти е билъ наказванъ по дисциплинаренъ редъ, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 169. Воененъ или приравненъ, който наруши безъ нужда реда, не спази правилата 

за доброто поведение като воененъ или влезе безъ уважителни причини въ неподобаваща 

на званието му саморазправа на обществено място, въ немаловажни случаи, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 170. Офицеръ, който вземе въ заемъ пари отъ подофицеръ или войникъ, както и 

подофицеръ, който вземе взаем пари отъ подчинените си, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране и глоба въ размеръ на заетата сума; 



 

Ако срещу взетите въ заемъ пари не е даденъ съответенъ доказателственъ документъ, 

наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ. 

 

Чл. 171. Военънъ или приравненъ, койтоноси военно облекло или знакове за отличие 

или ордени, на които няма право, се наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране до три месеци. 

 

Ако това е извършено съ целъ за лична облага или въ военно време, наказанието е: 

 

воененъ затворъ до една година или гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 172. Воененъ или приравненъ, който подаде оплакване по служебни работи, като 

наруши установените правила, въ немаловажни случаи, се наказава: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране до три месеци. 

 

Ако оплакването се укаже умишлено лъжливо, виновниятъ се наказва по чл. 129. 

 

Глава IХ 

Повреда, присвояване и злоупотребление съ държавенъ 

или частенъ имотъ. 
 

Чл. 173. (Доп. - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Воененъ или приравненъ, който по 

непредпазливостъ: за втори пътъ, или въ немаловажни случаи повреди или изгуби 

дадените му за лично употребление по служба държавни вещи: оръжие, коне, бойни 

припаси, снаряжения, облекло и други подобни или извърши това съ взетите за същата 

целъ такива отъ други военни или приравнени лица, се наказва: 

 

воененъ затворъ или съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 174. Воененъ или приравненъ, който умишлено повреди или обсеби дадените му 

за лично употребление по службата държавни вещи: оръжие, коне, бойни припаси, 

снаряжения, облекло и други подобни или извърши това съ взетите за същата целъ такива 

отъ други военни или приравнени лица, се наказва: 

 

съ военненъ затворъ, който може да бъде увеличенъ до размера предвиденъ въ чл. 61, 

т. 2. 

 

При повторение - наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ и глоба въ размеръ на причинената вреда. 



 

Чл. 175. Който вземе въ залогъ, купи или по другъ начинъ се сдобие отъ воененъ или 

приравненъ съ някоя отъ вещите, посочени въ чл. 173, се наказва: 

 

съ същото или съответното наказание съ каквото се наказва и този, отъ когото ги е 

взелъ. 

 

Чл. 176. Ако виновниятъ въ някое отъ престъпленията, предвидени въ предходните 

три члена, доброволно и до оттегляне съда на съвещание по делото, възстанови 

причинената вреда, наказание се определя като при крайно намаляващи вината 

обстоятелства. 

 

Чл. 177. (Доп. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.). Воененъ или приравненъ, който по 

непредпазливостъ стане причина да се загубятъ или повредятъ поверени му по служба за 

пазене или разпореждане държавни или частни пари или вещи, въ немаловажни случай, 

наказва се: 

 

ако е офицеръ подофицеръ или приравненъ - съ глоба до петъ хиляди лева; 

 

ако е войникъ - съ казармено запиране до два месеца. 

 

Въ особено важни случаи или военно време, ако изгубването или повреждането е 

затруднило снабдяването въ войската, наказанието е: 

 

воененъ затворъ и глоба до петъ хиляди лева. 

 

Чл. 178. Воененъ или приравненъ за присвояване поверенъ му по служба за пазене 

или разпореждане държавенъ или частенъ имотъ или за ползуване отъ доходите му, се 

наказва: 

 

съобразно съ означените въ наказателния и други особени закони съответни видове 

престъпления. 

 

Чл. 179. Воененъ или приравненъ, който присвои поверени му по служба пари, вещи 

или предмети, предназначени за нуждите на действуващата въ военно време войска, се 

наказва: 

 

съ най-голямото наказание споредъ предходния членъ. 

 

Ако отъ това е последвало разстройство въ снабдяването на войската или някоя нейна 

частъ, което се е отразили вредно върху хода на военните действия, наказанието е: 

 

Глава Х 

Престъпления противъ частната собственостъ, телесната 

неприкосновеностъ и личната честъ между военни. 



 

Чл. 180. Воененъ или приравненъ, който извърши кражба или обсебване на движими 

вещи или други ценности, принадлежащи на воененъ или приравненъ, или държавни вещи 

или ценности отъ място, въ което има достъпъ въ качеството си на воененъ, приравненъ 

или длъжностно лице, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Ако стойностьта на откраднатото или обсебеното не надминава сумата две хиляди 

лева, наказанието е: 

 

воененъ затворъ или гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 181. Воененъ или приравненъ, който отнеме отъ ранените или плениците пари 

или вещи безъ тяхно съгласие или извърши ибиръ надъ убити на полесражението съ 

намерение противозаконно да присвои отнетото, се наказва: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Ако стойностьта на отнетото не надминава две хиляди лева, наказанието е: 

 

воененъ затворъ. 

 

Ако престъплението е извършено отъ санитаренъ чинъ или приравненъ, независимо 

отъ стойността на отнетото, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Ако отнемането е станало чрезъ насилие, заплашване или обезобразяване на трупъ, 

наказанието се определя като за грабежъ, при увеличаващи вината обстоятелства. 

 

Чл. 182. Който въ немаловажни случаи укрие или присвои взетите отъ неприятеля 

трофеи или предмети, които съставляватъ военна плячка, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години или тъмниченъ затворъ. 

 

Забележка. Началници на отделно действуващите войскови части при доказана нужда 

иматъ право да разрешаватъ изразходването на предмети отъ военна плячка за нуждите на 

частьта си или поделенията й, безъ да дочакатъ за това разрешение отъ по-горното си 

началство. 

 

Чл. 183. Който безъ нужда разваля или унищожава оставените отъ населението на 

заетите отъ войската територии, хранителни или фуражни припаси, покъщнина или 

какъвто и да е другъ имотъ, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години или тъмниченъ затворъ. 

 



Чл. 184. Който присвои пари или вещи отъ домовете на избягалото място население 

въ зоната на полесражението, наказва се: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години или тъмниченъ затворъ. 

 

Чл. 185. За обида или клевета въ немаловажни случаи отъ воененъ или приравненъ 

срещу воененъ или приравненъ, когато между тяхъ не съществува отношение на 

подчиненостъ, или пъкъ ако обидата или клеветата е извършена отъ старши по отношение 

на младши, наказанието е: 

 

гарнизонно или казармено запиране. 

 

Членъ 237 отъ наказателния законъ не се прилага. 

 

Чл. 186. (Доп. - ДВ, бр. 196 от 1941 г.). За телесна повреда и въ немаловажни случаи 

за лека телесна повреда, извършени отъ воененъ или приравненъ спрямо воененъ или 

приравненъ, които не са предвидени като особени престъпления въ този законъ, 

преследване се възбужда служебно, а предвиденото наказание, както за тия повреди, така и 

за тежката телесна повреда, се определя по правилата на наказателния законъ. 

 

Чл. 187. Който въ време на война съзнателно прави опасни за здравето или живота на 

войската или населението хранителни припаси, води или помещения, като ги замърсява 

или си послужи съ болестни зарази, отровни газове или други вредни за здравето или 

живота на хората или добитъка вещества, ако извършеното няма характеръ на предателсво, 

наказва се. 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Ако това е извършено по непредпазливостъ, наказанието е: 

 

тъмниченъ затворъ. 

 

Глава ХI 

Разни престъпления. 
 

Чл. 188. Воененъ или приравненъ, който въ немаловажни случаи при отстраяване, 

преместване или уволнение, напустне длъжностьта си безъ да предаде нея или поверения 

му по служба имотъ комуто се следва по установения редъ и въ предвидения срокъ се 

наказва: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 189. Воененъ или приравненъ, който умишлено направи непълно или невярно 

донесение или съобщение по служба за лична облага, или за да причини някому вреда, се 

наказва: 

 



съ строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Въ маловажни случаи наказанието е: 

 

гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 190. Който, като е задълженъ да лекува, обслужва или прислужва на болни или 

ранени, немарливо изпълнява длъжностите си, или се отнася лошо къмъ болните и 

ранените, се наказва: 

 

въ мирно време - съ тъмниченъ затворъ; 

 

въ военно време - съ строгъ тъмниченъ затворъ до петъ години. 

 

Ако същите лица, подъ какъвто и да било пледлогъ, се отказватъ или отклоняватъ да 

лекуватъ, обслужватъ или прислужват на болните или ранените, наказанието е: 

 

въ мирно време - тъмниченъ затворъ; 

 

въ военно време - строгъ тъмниченъ затворъ отъ петъ до десетъ години. 

 

Забележка. Подъ ранени и болни въ военно време се разбиратъ такива отъ двете 

воюващи страни. 

 

Чл. 191. Санитаренъ чинъ: воененъ или приравненъ, който по какъвто и да било 

начинъ подпомогне или улесни воененъ или приравненъ да извърши престъплението по 

чл. 134, се наказва по същия членъ, като при увеличаващи вината обстоятелства. 

 

Ако той е действувалъ съ целъ за лична облага, наказва се съ най-голямото наказание. 

 

За същите престъпления подлежи на съответно наказание и членъ на комисия, макаръ 

и да не е санитаренъ или приравненъ. 

 

Чл. 192. Санитаренъ чинъ: воененъ или приравненъ, който за лична облага отпуска 

лекарства или други помощни вещи или материали за лекуване на лица, които няматъ 

право на безплатно държавно лекуване, се наказва като за присвояване на поверенъ по 

служба имотъ. 

 

Чл. 193. Който носи превръзката на червения кръстъ, безъ да има за това право 

споредъ Женевската конвенция,? наказва се: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

На същото наказание подлежи и началникъ, който е далъ заповедъ за носене на 

превръзката на червения кръстъ на лица, които няматъ такова право. 

 

Чл. 194. Който издигне или заповядва да се издигне флага или знака на червения 



кръстъ на здание или място, което не се намира подъ покровителството на Жиневската 

конвенция,? наказва се: 

 

съ гарнизонно или казармено запиране. 

 

Чл. 195. Избраните и прогласени за временни съдии или назначените защитници при 

военните съдилища офицери, които по неизвинителни причини не се явятъ въ означеното 

време и място да изпълняватъ длъжностите си въ съда, както и тяхните началници, които 

безъ законни причини не са ги освободили изобщо или навреме да сторятъ това 

сенаказватъ: 

 

съ глоба до петъ хиляди лева. 

 

Чл. 196. Който въ време на война, изпълнявайки договоръ за снабдяване войската съ 

припаси, материали, оръжие, дрехи или други подобни, умишлено се откаже отъ 

изпълнението на доставката или предприятието, както и който пречи на подобна доставка 

или предприятие, ако извършеното няма характеръ на предателство, се наказава: 

 

съ строгъ тъмниченъ затворъ до десетъ години. 

 

Ако неизпълнението на договора за доставката или предприятието се отрази вредно 

върху духа на войската или неблагоприятно за военните действия, наказанието е: 

 

строгъ тъмниченъ затворъ до петнадесетъ години. 

 

Чл. 196а. (Нов - ДВ, бр. 166 от 1941 г.) Който въ военне време съ оръжие въ ръка се 

противопостави или се опита да попречи на органъ на служебната властъ да изпълни 

своето служебно задължение, се наказва съ смъртъ или строгъ тъмниченъ затворъ до 

живот. 

 

Глава ХII 
 

Особени разпореждания. 

 

Чл. 197. Маловажните нарушения на военната служба и дисциплина съставляватъ 

дисциплинарни грешки и се наказватъ по утвърдения съ указъ дисциплинаренъ 

правилникъ, въ който се предвиждатъ тези провинения, наказанията за тяхъ и реда, по 

който се налагатъ последните. 

 

Чл. 198. Настоящата наредба-законъ влиза въ сила два месеца следъ обнародването й 

въ "Държавенъ вестникъ", и отменява военно-наказателния законъ отъ 6 февруарий 1888 

година, съ всичките му изменения и допълнения, както и всички други закони и наредби, 

които му противоречатъ. 

 

ЗАКОНЪ за изменение и допълнение на военно-наказателния наредба-закон 

 



(ДВ, бр. 196 от 1944 г.) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

§ 12. Заглавието на военно-наказателния наредба-законъ се изменя така: "Военно-

наказателенъ законъ" и навсякаде въ същите вместо думите "наредба- законъ" се поставя 

"законъ". 


