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Създаване на Върховния съд в България 

(1878-1879)
 

                                                    
проф. Борис Яновски

 

 

Анотация:  
Настоящата работа е свързана много тясно с предишното изследване на проф. 

Яновски от 1986 г. – „Създаване на второинстанционните съдилища в България (1878 – 

1879 г.)”, отпечатано също в Годишника на Юридическия факултет. Авторът разглежда 

образуването на българските общи съдилища в хода на Освободителната война и 

първите години след нея, но вече с оглед на образуването на висшето им звено – 

Върховния съд. Така се очертава комплексно системата на общите съдилища, 

предназначени да действат, според терминологията на тогавашните руски документи, на 

най-ранния етап в целия „български край”, а по-късно в Княжество България. Към тази 

картина се прибавя и очерк за създаването на „окръжните съдилища” – пак по 

тогавашната терминология – най-низшето звено в системата, с което се очертава в 

пълнота системата на общите ни съдилища и преди и след разделянето на България от 

Берлинския договор. Изследването се основава почти изцяло на новооткрити или на 

малко известни материали, невключени дотогава в научния оборот. Поради големия  

брой на документите – в случая тридесет и два, студията има сходен строеж на 

споменатата предишна студия: „Създаване на второинстанционните съдилища в 

България (1878 – 1879 г.)”. И тя като нея се разделя фактически на три части: първа –  

самото изложение, втора – документите, за които става дума, и трета – бележки по 

отделните документи с някои допълнителни разяснения. 

Проф. Яновски разглежда развитието на нашето ново право (правото ни след 

Освобождението) като изключително интересен процес – тежък, сложен, на моменти 

външно и вътрешно твърде противоречив и същевременно свързан с проявяви на чист 

ентусиазъм, на много оптимизъм и вяра, че ще може да бъде изкоренена насажданата от 

векове „азиятщина” и в кратък срок да се догони културна Европа.  Позовава се на 

източници, че в хода на Освобождението и първите години след него тъкмо 

учителството дава много от най-добрите си кадри на правосъдието, като така пренася в 

него големите идеали на Възраждането, поставя здравите му основи. 

В студията са разгледани процесите, които се осъществяват в кратък срок още по 

време на войната и особено през първата година след нея, които водят до изграждане и 

„привеждане в движение” на цяла завършена съдебна система: от низови съдилища по 

места до Върховен съд. Стройна, опростена, достъпна, тази система е давала и широки 

възможности да бъде променяна с оглед по-нататъшното й приспособяване към бързо 

изменящите се икономически и политически условия в страната. Наред с това са 

представени и съпътстващите трудности, включително по осъществяването на самата 

съдебна дейност, най-отговорната част от която лежала върху Върховния съд. 

 

Ключови думи: 

Върховен съд, Привременно руско управление, Съдебен отдел на Привременното 

руско управление; Временните правила за устройство на съдебната част на България; 

Княжество България. 
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ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Настоящите предварителни бележки се налагат по ред съображения. Най-

важните от тях се свеждат до следното: 

Преди всичко не може да не се обърне веднага внимание на обстоятелството, че 

настоящата работа е свързана много тясно с предишното наше изследване от миналата 

1986 г. и отпечатано също в Годишника на Юридическия факултет - „Създаване на 

второинстанционните съдилища в България (1878—1879 г.)”. В нея също се разглежда 

образуването на нашите - българските, общи съдилища в хода на Освободителната 

война и първите години след нея, в този случай обаче вече с оглед на образуването на 

висшето им звено - Върховния съд. По такъв начин се очертава по-пълно системата на 

тия общи български съдилища, предназначени да действат на най-ранния етап според 

терминологията на тогавашниште руски документи в целия „български край”, а по-

късно в Княжество България. А ако към това се прибави и очерк за създаването на 

„окръжните съдилища” – пак по тогавашната терминология най-низшето звено в 

системата (да се надяваме, че в близко бъдеще и това ще стане), ще се очертае пълно 

системата на общите ни съдилища с оглед периода преди разделянето на България от 

Берлинския договор, а после с оглед Княжество България. Тогава ще се наложат още 

очерци за особените съдилища: за останалите от робството и продължили да 

функционират при новите условия „старейски съвети” по селата, за религиозните 

съдилища – християнски, мохамедански и израелтянски за „духовни дела” и за 

търговските съдилища, както и за създадените сега административни и военни 

съдилища – първоначално на руската армия, а после и български. Има място също за 

очерк относно дейността на Съдебния отдел към Управлението на Императорския руски 

комисар в България и първоначалната работа на новосъздаденото собствено, българско 

Министерство на правосъдието, с което ще се очертае по-пълно картината. А ако към 

всичко това се прибавят очерци за още съдилища и Дирекцията на правосъдието в 

Източна Румелия, пък и българските екзархийски религиозни съдилища в Македония и 

Одринско, а със създаването на българската Вътрешна Македонско-Одринска 

революционна организация и за изземването от нея на правосъдните правомощия на 

османската власт в останалите под робство български райони (уникално явление в 

революционната теория и практика), картината ще бъде вече съвсем пълна и то на 

равнището на студии. Това ще бъде вече много солидна основа за истински широки 

обобщения, към каквито трябва да се стреми всяка наука, и за още пo-задълбочено 

проучване на отделни важни въпроси, което също винаги са налага. Ето защо да се 

надяваме, че вече с помощта и на други наши научни работници, проявяващи интерес 

към разглежданата проблематика, в недалечно бъдеще и това ще стане! 

На второ място не може и тук да не се обърне внимание на възприетия по-особен 

подход при изследването: опирането почти изцяло на новооткрити или на малко 

известни материали, невключени до сега в научен оборот. Не е тайна, че след първите 

наши изследователи в областта на история на правото С. С. Бобчев и Н. Благоев, горещи 

привърженици на установяването на нови факти за нови страни нa правните явления у 

нас и даже за нови такива явления, дойдоха изследователи противници на „свеждане” на 

историкоправните (пък и изобщо историческите) изследвания до „фактология”. Те вече 

се стремяха да трактуват по иначе добре известните факти – по новому, от позициите на 

марксистката методология, а когато липсвахa факти да отиват към изводи от общите 

положения на съотношенията между икономическата база и разните й надстройки, за 

отношенията между класовите сили при въвеждането и прилагането на правните норми 

и т.н. Разбира се, един подобен „поврет” бе наложителен – особено през такъв преходен 
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период, като тоя на прехвърляне на науката ни на социалистически релси, и също има 

своите сериозни достижения. Но твърде скоро се оказа, че самият този нов подход при 

правилното му разбиране и прилагане изисква разширяване на дотогавашната 

фактическа база. При това не само чрез издирването на нови „значителни” факти от 

вида на вече известните, а и с отчитането на „по-малко значителните”, но затова пък 

наблюдавани в масов мащаб факти, с вземане предвид не само ставащото „в центъра”, 

но и ставащото по места – включително и в периферията и пр. Така че историците ни, в 

частност историците на правото, не могат да бъдат освободени от „черната работа” по 

издирването на нови материали и установяването на нови факти. Отиващият още по-

нататък научен подход, за който става дума тук, се свежда по-скоро до изискването 

едновременно да се развива и едното, и другото: да се съчетава все по-задълбочения 

марксистки анализ на проучваните явления с непрекъснатото разширяване на 

фактическата база относно тия явления. В този смисъл и само с цел да се постави 

ударението върху най-значителната от допусканите в момента слабости, може да се 

говори за усилия в настоящото проучване да се „реабилитира” издирвателската работа в 

областта на историята на правото ни – и специално на историята на съдебното ни право 

и то от неизяснения в много отношения начален период след освобождението от 

османско иго. 

И на трето място в най-тясна връзка с горното също още тук трябва да се обърне 

особено внимание и на самите привлечени документи. Нещо повече, тъкмо поради 

големия им брой – в случая тридесет и два, дадената студия е построена, както 

споменатата вече предишна студия: „Създаване на второинстанционните съдилища в 

България (1878—1879 г.)”. И тя като нея се разделя фактически на три части: първа –  

самото изложение, втора – документите, за които става дума, и трета – бележки по 

отделните документи, за някои допълнителни изяснения, при което най-голям по обем е 

даже втората част. Но не обемът е бил определящото при обособяването й, а стремежът 

въпросните документи да могат по-лесно да бъдат използвани и от други изследователи 

при тяхните собствени разработки по същите или по близки разработки. 

И сега документите са предадени при съобразяване с предявяваните в подобни 

случаи изисквания: на езика на който са написани, а когато са на български със 

запазване своеобразията на българския им език, със съвсем леко опростяване на 

правописа (със заменяне на „i” с обикновено „и”, а „ь” с ,,я” и съответно „е”, на „Е” с 

обикновено „ъ” и пр.), за да се облекчи отпечатването. За разлика от първата ни студия 

обаче тук документите макар в голямата си част да са все така от документацията на 

Русчуксия губернски съд, вече не са само от нея. Привлечените от другаде материали са 

уговорени изрично, освен това, също за разлика от първата студия, тук вече в няколко 

случая – също изрично уговорени в бележките на третата част, не са предадени изцяло, 

две големи извадки, което е било направено поради значителния им обем. После 

първите няколко документа – това също е уговорено, са приведени и в първата ни 

студия, а са предадени и тук, защото и сега засягат отблизо разглежданите въпроси, пък 

и чрез такова привеждане се избягва нежелателното препращане към първата работа 

(още повече, че те са сравнително малки по обем.) И още едно: последните материали са 

от малко по-късно време, но и те се отнасят до факти и обстоятелства от периода 1878 –  

1879 г., поради което в така изяснения смисъл все пак излизане извън него няма. 

 

I. СЕГАШНОТО ВИЖДАНЕ 

 

2. В настоящото изследване само на равнище на студия не се налага да се предава 

подробно казаното до сега за създаването на нашия върховен съд и за началото на 

неговата дейност. За целите на това изследване е достатъчно да се посочи последното 
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становище – това на проф. М. Андреев, още повече, че то е застъпено в използвания и 

сега за подготовка на студентите - юристи негов учебник „История на българската 

буржоазна държава и право”
1
. А то, дадено в гл. III относно „Временното руско 

управление” и след изтъкване, че „апелативни съдилища били открити в София, Видин, 

Русе, Търново и Варна”, се свежда до следното: „Като касационна инстанция в София 

бил създаден Върховен съд, който се състоял от председател и от трима членове. 

Председател на Върховния съд бил управляващият съдебния отдел. Членовете на този 

съд се назначавали от правителството, той разглеждал по касационен ред окончателните 

решения постановени от общите съдилища”
2
 Ето какво се приема. 

Впрочем, за да се избегнат някои недоразумения, нека се приведат още два 

пасажа, отнасящи се до следващия период, разбиран изглежда като период „след” 

въпросното Временно управление. В гл. V относно „Държавното устройство на 

България според Търновската конституция”(има се предвид явно устройството на 

„Княжество България”) се изтъква: „Съдебната власт според чл. 13 от Търновската 

конституция принадлежи на „Съдебните места и лица”... По-подробни разпоредби 

относно устройството на съдебната власт Търновската конституция не съдържа. Затова 

въпросите относно устройството на последната са били уредени от специални закони
3
. 

Следователно за Върховния съд нищо повече не е добавено. По-различно в даденото 

отношение е посоченото за Източна Румелия в още по-нататъшната гл. VI. Казва се:

 „Правосъдието в Източна Румелия било поверено на кметски съдилища, 

околийски съдии, окръжни съдилища и Върховен съд. Производството било 

двуинстанционно. Като втора инстанция функционирали окръжните съдилища и 

Върховният съд. Окръжните съдилища разглеждали по въззивен ред делата на 

околийските съдилища, а Върховният съд разглеждал по въззивен ред обжалваните пред 

него дела на окръжните съдилища”
4
. Но нека се върнем на основното становище и 

отбележим неговите особености. 

Първо, вижда се, че не е посочено, кога е бил създаден Върховният съд. И не 

става дума толкова за посочване на точната дата - макар и това да е било желателно, 

като се има предвид извънредно важното място на този съд в системата на 

правораздавателните органи, пък и обстоятелството, че едва и с неговото създаване 

ситемата на правораздавателните органи може да се смята за повече или по-малко 

пълно изградена, така както е определено сега създаването би могло да стане през целия 

период от установяване на първите освободени български територии през 1877 г. до 

приключването на Привременото руско управление през 1879 г. Нещо повече, ако се 

приеме за вярно, че членовете на Върховния съд са се назначавали от правителството – 

явно може да става дума само за Българското правителство, това създаване би могло да 

бъде отнесено и към времето след Привременното управление.   

Второ, отначало се оставя с впечатлението, че въпросите относно състава на 

Върховния съд и неговото комплектуване са изяснени, но скоро се оказва, че в 

действителност не е така. Току що се обърна внимание на обстоятелството, че не е 

възможно председателят да е управляващият съдебния отдел при канцеларията на 

Императорския руски комисар в България С. Лукиянов и то по право, т.е. тъкмо в 

качеството си на управляващ посочения отдел при Императорския комисар, а членовете 

да се назначават от Българското правителство. Така въпросът за комплектуването на 

                                                           
1
 Пълно заглавие: „История не българската буржоазна държава и право – от Освобождението от османско 

иго – 1878 г. до Великата Октомврийска социалистическа революция”. Основно преработено издание, С., 

1975 г. 
2
 Цит. съч. с. 46. 

3
 Цит. съч, с. 68. 

4
 Цит. съч., 76-77. 
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Върховния съд стои открит. Но той изглежда стои открит и по отношение на състава. 

Трима членове плюс председателя дават състав от четирима души, които при 

гласуването биха могли де се разделят на две равни половини, като по такъв начин би 

възникнало много сериозно затруднение, преодолимо само ако на гласа на председателя 

се даде предимство (нещо обаче крайно нежелателно по други съображения), за това, 

както се знае, решаващите състави – особено малките са от три лица. Разбира се, не 

става дума за заболял или възпрепятстван да присъствува съдия или за преходни случаи 

на недокомплектованост на Върховния съд, а за възприетия принцип. Не е ли бил 

първоначалният състав не от три лица плюс председателя – четири, а от три лица 

включително и председателя. Трето, няма съмнение относно характера на следваната 

при правораздаването система от страна на общите съдилища. Тя включва първа 

инстанция по същество, втора апелативна, т.е. въззивна, и трета, развивана пред 

Върховния съд, касационна. Но едва ли може да бъде споделено направо положението, 

че ролята на най-висшия ни съд се е свеждало до това да бъде трета касационна 

инстанция, както излиза при дадената му по-горе характеристика в плана на второ 

инстанционното апелативно обжалване. Като се има предвид и извънредния характер на 

касационното обжалване (това, че то се развива след влизане на съдебния акт в сила) 

ролята на Върховния съд не би могла да бъде главно такава. Не случайно и отначало 

този съд се е наричал не Върховен касационен съд, а само Върховен съд. Пък и друго: 

никъде върховният съд не се установява с такива ограничени правомощия. Главното в 

неговата дейност е да осигурява еднаквото разбиране и прилагане на законите. И това 

даже би трябвало да е важало с особена сила през разглеждания период, когато новата 

българска правна уредба е още твърде оскъдна, когато не е била установена даже 

единна издържана правна терминология и пр. и когато особено силно се проявява 

стремежът „Да се къса” с всичко останало от османското „кърваво и грешно царство” и 

се тръгва към широки заемки от отишлата напред в развитието си Европа, за да бъде тя 

достигната в недалечно бъдеще.  Все пак документите от него време (нека ни бъде 

позволено тук да изпреварим анализа им) сякаш наистина говорят за Върховния съд в 

качеството му на трета инстанция. Нещо повече, за дейността му по тълкуването на 

законите и осигуряване еднаквото им прилагане до началото на 1880 г. изобщо не се 

говори. Защо е така? Кое е обусловило тази особеност? 

А и още едно съображение – четвърто по ред. От обстоятелството, че 

председателят на Върховния съд е бил едновременно и управляващ Съдебния отдел при 

канцеларията на Императорския руски комисар, т.е, „глава” на учреждението, играещо 

фактически ролята на Министерство на правосъдието и наистина прерасло по-нататък в 

такова министерство, излиза че е било установено своеобразно съчетаване на 

въпросните две тела: и в организационно отношение, отношение „оперативно" – в 

осъществяваната дейност, специално по даване указания и предписания на съдебните 

лица и места. Такава особеност ще да е имала добрите си страни и ще да се е налагала 

от нещо. Кои са били тия добри страни и кое я е налагало? Защото не може да не се 

види, че всичко това представлява същевременно и определено „смесване” на 

специфичната дейност на Министерството на правосъдието със специфична дейност на 

Върховен съд с всички произтичащи от тук и отрицателни последици – значителни. 

Стои тогава и този въпрос – специално през първия етап от развитието на висшия ни 

правораздавателен орган? 

И сега нека се разгледат самите проблеми, свързани със създаването на нашия 

Върховен съд, като това даже стана общо взето и в последователността, в която 

изникват горните питания. 

 

II. УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪРХОВЕН СЪД В БЪЛГАРИЯ 
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 3. Нека се започне с едно налагащо се уточняване. Тази глава съвсем съзнателно 

е наименована не „Създаване на Върховния съд на България”, а „Установяване на 

Върховен съд на България”, защото се касае за предприемане на изясняване по нещо 

„по-малко” от създаването на Върховен съд – за изясняване единствено по действията, 

представляващи така де се каже само първата част от поредицата действия, даващи в 

своята съвкупност по-голямото: създаването на Върховния съд на България. В дадения 

случай веднъж появило се, това „по-малко” се задържа без особени промени доста 

време, поради което – и този момент и вече най-същественият, щом започва да се 

проявява като нещо сравнително обособено. Тъкмо по тая причина то може да бъде 

разгледано и по дадения начин – като относително обособено явление, особено когато 

се започне малко по-отдалеч. 

В споменатата наша работа върху създаването на второинстанционните ни общи 

съдилища –  на апелативните „губернски", а после по промененото им наименование 

„областни" съдилища, на основата на богатата във въпросното отношение документация 

на Русчукския губернски съд бе показано как се създават те и как започват да 

функционират. Със създаването им са натоварени главно самите административни 

ръководители на губерниите – самите губернатори по места. Именно с тях Съдебният 

отдел при Управлението на Императорския руски комисар в България е в пряка връзка. 

Нещо повече, даже и по-късно, когато тия губернски съдилища започват да работят. 

Съдебният отдел продължава да действа с помощта на губернаторите, изпращайки на 

тях своите „циркуляри”, т.е. своите окръжни, като след това те от своя страна изпращат 

на тия съдилища други, собствени „циркуляри”, т.е. собствени окръжни, предаващи 

обаче дословно съдържанието на окръжните на Съдебния отдел (включително с 

посочване номерата и датите на издаването им) или представляващи просто особени 

заверени от тях преводи, когато те са били на руски и се налагало предаването им на 

български (широко наблюдавано явление през най-ранния период). Постепенно 

Съдебният отдел започнал и пряко да изпраща окръжните си на губерските съдилища, 

респ. на тяхните председатели. Но даже и тогава твърде широко развитие получила 

практиката да се използуват едновременно и двата „канала” да се действа и чрез 

губернаторите и направо до губернските съдилища. При което поради обстоятелството, 

че пощата на губернаторите била не само най-сигурната, а се е движела и най-бързо –  

използували се възможностите на военната поща, специално в провинцията губернските 

съдилища получавали по-бързо окръжните на Съдебния отдел чрез губернаторите. Но 

че русите имали достатъчно основание да действуват по казания начин се вижда при 

отчитане и на другото. Докато всички наши съдии, включително и ония, които по-късно 

влизат във Върховния съд, са от самото начало все българи (с изключение на С. 

Лукянов, положението, на когото като началник на Съдебния отдел било особено), 

губернаторите били почти все руси*. Така че съдиите, а и изобщо, т.е. взето като цяло 

нямали достатъчно правен опит – даже когато преди това някои от тях били работили по 

някоя и друга година в Русия или Румъния като адвокати или следователи, докато 

губернаторите например – предимно пенсионери, дошли въпреки възрастта им като 

доброволци да служат на освободителното дело на славяните, били все първокласни 

администратори. Само отсетне – след прекратяването на Привременното руско 

управление, всички те били заменени от вицегубернаторите, респ. от помощник 

началниците при централното Управление – все българи, на които по такъв начин била 

дадена възможност да минат така да се каже известен предварителен „стаж”. На съдиите 

нямало как да се осигури подобна възможност. При тях трябвало да се използват други, 

подобни повече или по-малко ефективни форми. А не стояли по-различно нещата и на 

по-ниско равнище: по такъв начин се сложили и отношенията между окръжните 



7 
 

управители и „съдебните съвети”, преименовани след това в „окръжни” съдилища. 

Особена роля играят широките административно-правни правомощия на органите на  

Привременното руско управление и изобщо широкото използване на 

административноправния метод от тях. Всичко това се проследява добре и то с цял ред 

от своеобразията му на основата на тълкувателната и разяснителна дейност по 

прилаганите на действащите закони, отнасяна по правило към компетентността на 

Върховния съд. 

 

4. Така един от първите въпроси от дадения вид, поставил се тогава, бил тоя 

относно функционалната подсъдност. Било вече установено, че решенията на местните 

съдебни съвети, т.е. на местните окръжни съдилища, подлежат на обжалване пред 

губернския съд. Но се оказало, че на някои места губернски съдилища, както и някои 

други органи на новата власт, още не са създадени. Така било в частност във Варна, тъй 

като в нейната крепост даже още продължавал да се държи турския гарнизон. И тоя 

процесуален въпрос относно компетентния второинстанционен съд бил разрешен по 

най-простия начин с резолюция върху подадената жалба от самия Императорски 

комисар, в смисъл, че по нея следва да се произнесе най-близкият вече функциониращ 

губернски съд – Русчукския (1)
5
. 

Подобно положение възникнало и при въвеждането в сила на Временните 

правила за устройство на съдебната част на България (2). Те били въвеждани за всеки 

съд в различно време – в зависимост от момента, в който се получавали от него, от 

всички правила изведнъж, а главно поради общата некомплектованост на съдилищата –  

на отделни части. Влизащите в сила части се посочвали изрично, а при навлизащите 

даже се посочвало защо се постъпва така. Например завещанията следвало да се правят 

по дотогавашната уредба пред „духовния съд”, тъй като точно както би обосновал 

своето становище един Върховен съд „този ред не е изключителен”. 

Но най-характерен е един друг случай. След като станало ясно, че с османската 

власт е свършено, у нас започнали да се наблюдават все повече случаи на заграбване от 

отделни лица на държавните имоти – преди това на Османската държава, а сега на 

Българската, както и на имотите на разните „богоугодни” и „благотворителни” 

заведения – и не само на джамии и текета, но и на църкви, манастири, училища, 

читалища. На тия своеволия руската гражданска власт, специално в лицето на нейния 

Съдебен отдел, рязко реагирала. Едно след друго били издадени две окръжни (4, 5), а 

след това и едно специално разясняващо тия окръжни окръжно (6). В тия актове наред с 

другото се разпорежда в процесите за собственост между граждани, когато у съда се 

създаде съмнение, че се засягат държавни или обществени интереси (в посочения 

смисъл), той да уведомява за това Финансовия отдел, респ. съответните други отдели на 

Управлението и да включва служебно техни „съветници” в качеството, както бихме се 

изразили сега на контролиращи страни. И особено интересно е разясняващото окръжно, 

в което пак както би постъпил един Върховен съд, се излагат правомощията от тия 

контролиращи страни: напр. че те могат и да обжалват поставеното решение по реда на 

редовната апелация, а така също и по реда на извънредната касация. 

Същевременно и забягналите по време на военните действия на юг османци сами 

се стремили да уредят възникналите въпроси с имотите си, много често просто 

заграбени от тях от местното население в османско време. Ето защо било постановено, и 

то вече с решение на самия Съвет при Императорския комисар, т.е. с нормативен акт 

имащ силата на закон, а не само по пътя на тълкуването, че изобщо при разглеждането 

на всички такива дела „съдебните съвети постановяват решенията си след като изискат 

                                                           
5
 Препращанията към приведените в работата документи и тук за удобство се означават по най-

елементарния начин: чрез поставяне в скоби на поредния им номер. 
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по всяко дело заключение на съветника по Финансовите въпроси”'. Осъществяването на 

правораздаването пряко е поставено в зависимост от административния акт на органа 

представляващ интересите на „държавното съкровище”. А в случаите, когато се 

налагало постановяването на задочни решения (когато въпреки призоваването по 

установения начин – чрез публикуване, османецът-ответник не се явява), се е отишло 

към нещо изключително от гледна точка на мястото, дадено на 

административноправния „момент”. Тогава съдът постановява задочно решение – се 

казва в дадения акт, като обаче то „получава законна сила само след утвърждаването му 

от губернатора” (3). 

Изобщо установеното от русите Привременно управление се съсредоточавало в 

едно лице, опиращо се на съвета при него и особено на началниците на различните, 

отдели на канцеларията му. Една била до голяма степен и дейността по изграждането на 

държавния апарат с разните му институции, по установяването на първите нови закони, 

по разясняването и тълкуването на тия нови закони, с оглед правилното им прилагане на 

практика, като на всичко това бил придаден под различни форми определен 

административен характер. Такова нещо давало не малко предимства особено при 

неизграденост и неокомплектованост на държавния апарат, при слабите връзки на 

провинцията с „центъра”, при крайно ограничения собствен опит и пр. и пр. Но такова 

нещо не можело да трае дълго. Апаратът укрепвал, службите са попълвали с кадри, 

държавната култура нараствала във всички отношения, а най-важното така 

установеният административен „уклон” в работата започнал все повече да пречи да се 

проявяват правилно същността на отделните институции и характерът на тяхната 

дейност. Трябвало да се приключи с изграждането на държавния апарат в общи линии, 

като се създадат и останалите още звена – в частност при правораздаването, като се 

създаде и висшето звено Върховния съд, и се съсредоточи по-нататък вниманието върху 

дейност. 

5. На 25 ноември 1878 г., т.е. при вече отшумялата Освободителна война, 

Императорският руски комисар издал и специално свое постановление от тази дата, в 

която се казвало: „В развитие на 324, 898 и S23 статии от Временните правила (за 

правосъдието) ( б.м. Б. Я.), аз припознах за необходимо и своевременно да се учреди в 

София Върховен съд”. И по-нататък: „Съгласно с това и като утърдих предоставените 

ми от Съдебния отдел правила за учреждението на Върховен съд постановявам: да се 

въведат означените правила в действие временно в Пловдивската и Сливенската 

области, е така също и в Българското княжество (7). Ето го началният акт! Ето с какво е 

започнала историята на нашия висш правораздавателен орган! А той веднага повдига 

много други допълнителни въпроси. Но преди да се пристъпи към най-важните от тях, 

по-добре е да се очертае линията на развитието му. 

Едновременно с даденото учредително постановление на същия 25 ноември 1878 

г. е утвърден и друг акт относно Върховния съд. Това са Правилата за работата на този 

съд, за които се говори в горния – учредителния, акт, именувани обаче в него неточно 

„Правила за учреждението на Върховен съд” и под което наименование ние ще трябва 

да ги използуваме тук в анализите си, държейки сметка за изтъкнатата неточност. Те са 

сравнително подобрени: съдържат цели двадесет точки, което ги прави още по-

интересни специално за процесуалиста. Но нека и тяхното по-нататъшно разглеждане 

бъде оставено за следващите страници. 

Най-важното в момента е да се спре вниманието на допълнителното отбелязване 

върху документа, относно първият от дадените актове: „Получено на 6 февруари 1879 

г.”. Като се има предвид че в случая се използва екземпляра от архива на Русчушкия 

губерски съд, няма никакво съмнение, че това отбелязване е направено в канцеларията 

тъкмо на този съд. Наблюдаваното е твърде съществено. Сегашното четене на актовете 
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може де остави впечатлението, че те се започнали да се прилагат от момента на 

утвърждаването им от Императорския комисар, докато в онова време е действала 

системата на започване прилагането на нормативните актове – т.нар. приемане от 

губернските съдилища на касационни жалби за разглеждане от Върховния съд от 

момента на официалното узнаване за въвеждане на дадените нормативни актове, т.е. в 

случая не от 26 ноември 1878 , а от 6 февруари 1879 г. Именно от 5 февруари следната 

1879 година, което значи близо два и половина месеца по-късно. Ето положението! 

Защо е така? Кое е наложило подобно забавяне, тъй като колкото и бавно да се движела 

тогава пощата (от София до Русчук тя стигала за около седмица) съвсем ясно е, че 

такова закъснение не е могло да възникне току-така. Налице е забавяне: нарочно, 

съзнателно допуснато закъснение. 

Следният акт е окръжното на Съдебния отдел от 6 март 1879 г., с което се 

вменява и задължение на губернските съдилища, когато обявяват решенията си, 

задължително да обясняват на страните, че освен редовният способ за апелативното 

обжалване вече съществува и извънредният способ за обжалване пред новоучредения 

Върховен съд по касационен ред (9). В Русчушкия съд това окръжно е получено на 12 

март – значи без закъснение. Но ако се вземе за изходна датата 25 ноември 1878 г., 

забавянето вече възлиза не три и половина – четири месеца. Обаче и това не е още 

всичко. 

По-нататък идва „приказът” на Императорския комисар, носещ № 1 от 28 май 

1879 г., с който известният тогава наш деятел и юрист по образование Христо Стоянов 

(посочен с руския вариант на името му Христофор Стоянов) cе назначава, считано от 13 

май същата година за член на Върховния съд, а другият също популярен деятел, 

работил като адвокат, Кириак Цанков считано от същата дата 13 май за секретар на 

дадения съд. Документът не е съвсем ясен: не се вижда кога са били назначени другите 

върховни съдии и даже кога е бил назначен Димитър Греков, оказал се скоро след това 

председател на Върховния съд. Но няма съмнение, че се касае за кадровото му 

окомплектоване. Даже едва сега бива назначен неговият секретар, което значи, че и 

останалите назначения ще да са били направени към даденото време. Впрочем малкият 

номер на разглежданата заповед – № 1, както и малкият номер на първия открит акт на 

самия Върховен съд № 6 от 6 юни 1879 г. (вж. за него и нататък) показват същото. Така 

че едва от въпросното време Върховният съд ще да е бил вече в състояние така или 

иначе да започне работата си, а това значи ни повече, ни по-малко от шест месеца след 

влизане в сила на акта, с който той бива учреден. Ето го „установяване на Върховен съд 

на България”, като нещо различно от „създаването на Върховния съд на България”, за 

което са говори в началото. Ето го само формалното, само така да се каже 

„декларативното” установяване на институцията, за разлика от установяването й като 

„реална” величина, годна на практика да решава присъщите задачи. Разбира се може да 

бъде разглеждан и така. Има и едно друго голямо основание: очертаните по този начин 

етапи съвпадат с етапите в развитието на самото наше управление. През същия месец 

юни приключва Привременното руско управление и започва самостоятелното българско 

управление на базата на изградените от русите и „пуснали в действие” също от тях 

всички най-важни институции на държавата, може ли да се пренебрегва подобно нещо! 

Но тук веднага възникват въпросите: защо при Върховния съд се наблюдава 

такава голяма „обособеност” на етапите и кое е обосновало положение като това, че 

този съд започва да действува едва в самия край на първия етап – при приключването на 

Привременното управление. Разбира се, и сега са играли роля такива фактори като 

липсата на кадри с изискваната много висока правна квалификация, голямото 

текучество на тия кадри, не винаги доброто функциониране на другите звена от 
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системата даже просто поради липса на опит и пр. Обаче в тоя случай от определящо 

значение са били както изглежда по-големи външни и вътрешни причини. 

6. Преди всичко друго вниманието спира обстоятелството, че Върховният съд не 

е предвиден във „Временните правила за устройство на съдебната част в България”
6
, 

макар той да е следвало да бъде уреден тъкмо там поради характера на материята, както 

е изтъкнато и в учредителното постановление на Императорския комисар. В него, както 

се видя, е казано: ,,В развитие на 324, 896 и 823 статии от Временните правила аз приех 

за необходимо и своевременно да се учреди в София Върховен съд”. Същото се открива 

и в Учреждението на Върховния съд – още в първата му точка. А що се касае до 

главната от статиите, на които става позоваването, то тя просто гласи: „Решението, 

което е встъпило в сила, може да се отмени само в случаите и по редът, показани в 

законът”. Нищо Друго! Обаче от посочената възможност до създаване на Върховен съд 

е още много далеко, това не може да не се види. Защо тогава се е постъпило така и защо 

първоначално Върховният съд липсва? – Тоя въпрос също стои между въпросните, 

непоставяни до сега и до сега не получили никакъв отговор, а не може да има никакво 

съмнение, че не се касае нито за случаен пропуск, нита за недоглеждане. За всеки 

процесуалист от времето, когато са се изготвяли Временните правила, както и за всеки 

съвременен процесуалист, е съвършено ясно, че щом се въвежда обжалване пред по-

горен съд с апелативни правомощия, т.е. пред втора въззивна инстанция, определено се 

отива към система, която логично и по силата на вътрешната зависимост между 

процесуалните явления изисква трета касационна инстанция и Върховен съд, който да 

играе и ролята на такава инстанция. Следователно съставителите на Временните 

правила са били наясно по нуждата от Върховен съд като висша инстанция и са имали 

предвид, че въпрос за такъв съд ще се постави, и все пак не са установили такъв съд? 

Защо? Защо и сега съзнателно се е премълчавало? Изглежда причините трябва да се 

търсят в самата институция, в самия характер на Върховния съд. Наличието на собствен 

Върховен съд, на висш съд над който няма и не може да има по-горен съд било винаги 

един от белезите на самостоятелната, на независимата държава. Защо през 1877 г., 

когато са съставяни Правилата и когато Освободителната война едва започвала, да се 

засяга този проблем? Та великите сили Англия, Франция и Австро-Унгария много 

ревниво следяли за всичко, което прави Русия на Балканите, загрижели не за съдбата на 

българския народ, а за да не изникне в този важен район още една славянска „сила|”. 

Ето кое ще да е било определящото при допускането на тази особеност! 

И по-нататък идва актът на Императорския руски комисар за учредяване на 

Върховен съд. Но нека да се приведе отново използуваната в случая формула: 

Да се учреди Върховен съд за Пловдивска и Сливенска области (губернии) и за 

Княжество България”, какво значи пък това, защото тук вече изникват изведнъж не 

един, а няколко нови въпроса –  един от друг по-интересни? Най-фрапиращият е, как 

така да се създаде един Върховен съд за двете вече обособени от Берлинския договор 

части на българско:Княжество България и горнотракийските Пловдивска и Сливенска 

области, за които западните дипломати измислили наименованието „Източна Румелия", 

при което се казва не Върховен съд за Княжество България и въпросните тракийски 

области, сякаш по-приемливото да звучи обраното Върховен съд за Пловдивска и 

Сливенска област и Княжество България: казаните области стоят на първо място. Какво 

е това? Отново неточност, отново небрежност и недоглеждане? Нека наблегнем върху 

едно изходно за настоящата работа положение: да се смята така, значи да се 

                                                           
6
 Тия правила, както и учредителното постановление, като съставени от руските специалисти при 

Съдебния отдел явно първо ще да са били на руски език. По такъв начин незадоволителната им редакция 

явно ще да се дължи на несполучливото предаване на специални юридически понятия на още 

неукрепналия, недостатъчно точен и недостатъчно разгърнат български юридически език. 
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недооценява руската политика: нейният огромен опит и нейните изключителни 

възможности; значи да не се държи достатъчна сметка и за фактите: особено за такъв 

основен факт като наличието на Привременното руско управление. Наистина днес това 

Управление се свързва обикновено само с Княжество България и изграждането на 

неговите институции, но токова нещо не може да бъде вярно, защото русите установили 

своя власт върху цялата територия, в която било унищожено дотогавашното османско 

управление и ефективно упражнявали тая така установена власт. Никакви данни за две 

различни руски привременни управления в освободените български територии няма. 

Привременното управление е едно: с един ръководител, с един съвет при този 

ръководител (нещо като един своеобразен „министерски съвет”) и със свои сътрудници 

в лицето на началници на отделите и отделенията при канцеларията му. Затова при 

руското привременно управление, въпреки някои разлики в мероприятията, които 

следвало да се провеждат (като осигуряване възможностите за изработване на две 

отделни конституции за двете части на страната, след това и формирането на две 

различни правителства и пр.), през това време, от гледна точка на управляването им, 

България е все още една. Тя все още представлява едно цяло!... Но нека установяването 

на Върховен съд за цяла освободена България да се разгледа и откъм времето, когато се 

появяват отнасящите се до него нормативни актове, тъй като подобно съпоставяне 

открива възможност за някои отиващи много по-далеч изводи. 

Учредителното постановление за Върховен съд на България бива утвърдено от 

Императорския руски комисар на 25 ноември 1878 г., но с разпращането му по места и с 

това привеждането му в действие не се бърза. В губернските съдилища то попада едва в 

началото на месец февруари 1878 г. – в Русчукския губернски съд напр. – на 6 

февруари, което е видно от специалното отбелязване върху получения в него екземпляр 

(виж. 7). А какво значат тия дати? 

На 1 юли 1878 г. Берлинският договор е в действие. С това Санстефанският 

мирен договор е анулиран и България е разкъсана, като на север от Балкана е 

установено Княжество България, а на юг от него е измислената „Източна Румелия”. 

Този договор не е могъл да не стане скоро, даже още през същия месец юли, известен на 

отговорните деятели на Привременното руско управление в България, и те би трябвало 

да се съобразяват с него. Но те не се съобразяват. Те действат така, както биха 

действали, ако Берлинският договор изобщо го нямаше. И какво е това? Пак грешка? 

Пак недоглеждане и небрежност? И тук много и много въпросителни. На лице е по-

скоро определено противопоставяне на извършената в Берлин несправедливост. Вижда 

са, че в постановлението даже не е използван терминът „Източна Румелия”, а се говори 

просто за Пловдивска и Сливенска области – губернии (на България, разбира се). А сега 

вече и можело да се установи подобен Върховен съд, без да се стигне до усложненията, 

за които се изпитвали опасения. Великите сили били вече сложили подписите си под 

мирния договор и българите така или иначе били получили някакви свободи: нищо по-

лошо от станалото вече не можело да стане. Наистина Върховен съд значи независима 

държава, Върховен съд значи обща държава, каквито не се установявали. Но защо сега 

да не са погледне на проблема и по друг начин. При положение, че населението на 

Княжество България и на Пловдивска и Сливенска области е едно и също – с един и 

същи език, бит, култура и е свързано с едни и същи икономически връзки, защо да не са 

създаде един общ техен Върховен съд, който да осигурява и еднакво прилагане на 

действуващите закони? На времето русите (специално граф Игнатиев) търсели мирно 

разрешаване на Българския въпрос чрез създаване от Европейска Турция на една 

автономна област, в която продължава да прилагат османските закони, но в която да 

има отделен български Върховен съд за отчитането на дадените общности, които никой 

не отричал? 
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Но ето, че в началото на месец февруари 1878 г., постановлението за 

установяване на Върховен съд на България бива получено по места. Какво означавало 

това? Знае се, че на 10 февруари същата година, т.е. само дни по-късно в Търново става 

нещо много голямо: в старата българска столица се свиква и започва работата си по 

изработване конституция на страната Учредителното народно събрание. За никого не 

било тайна, че първият въпрос, който ще бъде поставен е тоя за разкъсването на 

единната страна от Берлинския договор: да приеме ли българският народ този договор 

или не? И ето, тъкмо в този момент в ръцете на председателите на губернските 

съдилища – всички те народни представители по право в това събрание, попада 

въпросното постановление за учредяване на Върховен съд на България. Случайно ли е 

това? Просто съвпадение ли е или е съзнателен добре обмислен ход на най-

прогресивната и пробългарски настроена част от руските деятели по гражданското им 

управление начело със С. Лукянов? Не стават ли въобще твърде много разните 

случайности, недоглеждания и съвпадения, ако се приема, че се касае за такова нещо? 

Изглежда приведените факти показват друго, което ние не веднъж сме изтъквали и 

което ще продължаваме да изтъкваме при всeки подходящ повод: чрез изправянето на 

Учредителното ни събрание пред един такъв общ Върховен съд като въпросния, се цели 

да се вдъхнат нови сили у представителите на нашия народ да се борят за идеите на 

Санстефано и даже при сложилите се крайно неблагоприятни условия да се отстои нещо 

от тия идеи. 

Веднъж осветлени по горния начин, фактите от това време изискват разглеждане 

по същия начин докрай, т.е. така трябва да бъде разгледан и следващият акт относно 

Върховния съд – окръжно № 212 на Съдебния отдел. По силата на него всички 

губернски съдии биват вече задължени при обявяването на решенията им да уведомяват 

страните, че тия решения вече подлежат и на касационно обжалване пред новоучреден 

Върховен съд, и веднага отново привлича вниманието – (покрай факта, че даденото 

окръжно е издадено вече в Търново, където излиза, че се е била пренесла и цялата 

канцелария на Императорския комисар, и че при подобно положение много лесно се 

установили контакти между народните представители и служителите на тази 

канцелария и пр.) датата, с която се свързва окръжното. То е издадено на 6 март 1878 г. 

(и при горните положения, разбира се, е било в ръцете на народните представители –  

председатели на губернските съдилища още през следващите няколко дни, т.е. в 

навечерието на 10 март, когато Учредителното събрание подновило работата за  

разглеждане вече на самия разработен проект за конституция. Какво е това? Пак ли се 

касае за случайност, за просто съвпадение на датите т.н. Явно нещата са стояли по-

сложно и „по-деликатно” и историята на Върховния съд добре показва, че тя изисква и 

съответно по-грижливо и по-задълбочено разглеждане. 

7. И нека тук се вземе отношение по още един кръг въпроси засягащи вече 

организацията на така учредения Върховен съд на България. Впрочем нека се засегнат 

само няколко такива въпроси. 

Първият се отнася до това от колко члена е бил съставен този съд. Разполагаме 

със самата разпоредба относно състава му. Така нареченото „Учреждение на Върховний 

съд” в своята т. 2 гласи: „Върховний съд състои, под председателството на управникът 

на Съдебния отдел, от три члена, които назначава Императорския Российский 

Коммиссар". И веднага в т. 3 се продължава: „Решенията се постановяват по 

вишегласието на членовете,, „В случай на равенство, гласът на председателя дава над...” 

Какво значи това? 

Преди всичко не може да има спор, че членовете на Върховния съд не са се 

назначавали от „правителството”, както се видя, че приема М. Андреев: българско 

правителство още няма, а руското правителство определено не се е месело в тия работи. 
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Назначаването е ставало от Императорския комисар – княз Дондуков-Корсаков, нещо 

което пряко се потвърждава от стигналата до нас заповед, за назначаването на Хр. 

Стоянов (11). При тава назначаването е ставало не както при обикновените назначения 

„по предложение на Съдебния отдел”, а явно след по-широко консултиране, т.е. след 

вземане мнението и на другите отдели на управлението, на деятелите извън него и 

специално на българските деятели, явно защото въпросът е разглеждан като особено 

важен и то не само като юридически, а и като политически. Но какъв е бил съставът? 

„Върховният съд се състои от три члена” гласи т. 2 от първия нормативен акт, 

определящ организацията, структурата на този съд. Такъв състав – от тези лица се 

налагал и от елементарното изискване за нормалното му функциониране – да се избегне 

стигането до равенство на гласовете при различни становища. Но че съставът е от трима 

члена се вижда и от другите запазени материали, някой от най-ранните тълкувателни 

решения на Върховния съд – от м. октомври и м. декември 1879 г. (22, 25), според 

посоченото в самите тях. Видно и от подписите са постановени от Христо Стоянов, 

Иванчо Пенчович и Порфирик Стаматов, т. е. от три члена. За три члена се говори най-

после и в доклада до княза на нашия пръв министър на правосъдието Димитър Греков 

все от същата година за издаване на указ, с който между другото се иска да се увеличи 

съставът на Върховния съд с още трима члена, като разглежда първоначалното 

положение на отнасяне наказателните дела към руските военни съдилища, на малкия 

брой на гражданските дела и пр. Греков констатирал: „При тези условия за действията 

на Върховния съд е било достатъчно три члена, за да работи с успех (28)". Какво повече 

от това: съставът е тричленен. Но същевременно в друг нормативен акт, а същото 

Учреждение говори съвсем определено за председателя на Върховния съд като за лице, 

стоящо извън тримата му членове, обаче също включващо се в състава, като така 

явяващо се негов четвърти член. А още по-далеч се отива по-нататък, като е казано, че 

при разделяне не гласовете по равно – нещо възможно само ако този председател 

гласува и значи е член на състава, се приема разрешението, към което се е ориентирал 

този председател. Значи съставът е от четири члена! Кое е тогава правилното 

становище? 

За да се отговори правилно, трябва непременно да се припомни главното от вече 

изтъкнатото. Въпросното Учреждение е от времето на Привременното руско 

управление. Затова то следва да се разглежда като включващо се в неговите рамки и 

като идващо да разреши същите задачи, само че в една по-особена област. Следвало да 

се създаде Върховен съд и то Върховен съд от българи. Това изисквало строителството 

на нова България, но наличният „материал” не отговарял особено на нуждите. От 

влезлите в първите състави на този съд Д. Греков бил само адвокат във Влашко (а той 

трябвало и съвсем наскоро да напусне, за да оглави току-що създаденото българско 

Министерство на правосъдието), Хр. Стоянов бил само политически деятел и 

публицист, Иванчо Пенчович бил съдия, но в турски съд, Порфири Стаматов бил в 

Русия следовател. Пред това са били изправени руските деятели от Привременното 

управление, макар те да имали високо мнение за ентусиазма, природната 

интелигентност и далновидността на току-що освободените българи. Затова тия руски 

деятели решили да включат в дадените състави на Върховния съд и един много добре 

подготвен консултант – русин и който в крайна сметка се оказал не друг, а самият 

началник на Съдебния отдел при Управлението С. Лукиянов. Ето го „необикновеният“ 

неподаващ се на „класическото” определение, четвърти член. Той не е „класически” 

член на Върховния ни съд, защото е член по право, а не по специално назначение, 

защото не е българин, а русин, защото задачата му била не толкова да решава 

стигналите до казания съд дела, колкото да осигурява правилното усвояване из 

Временните правила относно съдебната част, като превърне Върховния съд в място, в 
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което членовете му да могът да получат определен практически опит по специфичната 

работа на институцията (почти всичките те били вече с висше юридическо 

образование). Това е главното. Но за да се постигнат търсените резултати, той също 

трябвало да стане член и то даже член-председател на Върховния съд – за да може 

именно той да организира и ръководи цялата посочена дейност, както и за да може и 

той да правораздава, защото елементарно положение на съдебното право е, че 

решаването на делото по същество става в закрито заседание и в това заседание могат 

да присъстват само членовете на решаващия състав. Така се е стигнало до 

своеобразието, което изключва простия отговор, че съставът на Върховния съд е бил от 

три респ. от четири члена. Определено се налагат допълнителни обяснения
7
. 

И така, вижда се, че и в организационно отношение Върховният съд разкрива 

освен черти на висш съдебен орган и някои черти не висш административен орган. 

Оказва се, че специално в лицето на С. Лукиянов двата органа Върховен съд и Съдебен 

отдел при Управлението се слети, обединени: Лукиянов е председател на Върховния 

съд в качеството си на началник на Съдебния отдел, т.е. председателските му 

правомощия са включени в самите му началнически правомощия и представляват 

просто част от тях! Тава още веднъж показва, колко широко е бил ангажиран 

административноправния метод при изграждане институциите на нашата държава и 

даже при определяне на самата тяхна същност. А както ще се види по-надолу даже и с 

тази дадените проблеми не са изчерпани. Все още има не малко, какво да се добави. 

8. Друг въпрос от дадения кръг организационни въпроси се свързва с особеното 

отношение, установено между Съдебния отдел на Привременното управление и 

Върховния съд при тяхната работа – специално с особеното отношение при 

функционирането на Върховния съд в качеството му на трета висша касационна 

инстанция. 

Най-добре е и тук да се отиде първо към известното. Учреждението на 

Върховния съд, в неговата т. 4, след като се посочва, че решаването на делата във 

Върховния съд става по доклад на един от членовете на този съд, се казва: ,До всичкото 

взаимописание относително по молбите и тъжбите (жалби) се съсредоточава в съдебния 

отдел (8)”. Ето друго също много съществено своеобразие, до какво фактически се 

свежда то, най-добре може да се види, ако се приведе отново пасаж от доклад № 16 на 

министъра на правосъдието Д. Греков до българския княз от 1880 г. по състоянието на 

Върховния съд и неговите нужди, Д. Греков казва за първоначално установеното 

положение: „Според учреждението си Върховният съд не е имал даже своя канцелария 

и съдебните дела е трябвало да постъпват в него само чрез посредството на Съдебния 

отдел, управляващ на който е бил в същото време и председателя на Върховния съд”, и 

се продължава: „Ако отсетне и да бе назначен особен председател на Върховния съд и 

да се образува особена канцелария, но пак на тоя съд не е предоставено правото да 

                                                           
7
 Тази сложност и „некласичност“ в положението на С. Лукиянов се е отразила и при дейността му в 

Учредителното събрание. Казаното от М. Андреев в даденото отношение води към извода, че това е 

станало в качеството му на „представител на императорския комисар“ княз Донкуков-Корсаков (Цит. с., 

с. 57). Но много съмнително е дали е било така. По това време той е и председател на Върховния съд и 

при положение, че председателите на по-низшите губернски съдилища са били по право народни 

представители, той на това основание би трябвало да бъде също народен представител. Но той бил русин 

и руски поданик, а при това и началник на отдел при Руското управление, поради което той би могъл да 

бъде както е и бил при Върховния съд „консултант“. Именно правен консултант, даже вече и без решаващ 

глас, защото няма и не може да има качеството на народен представител. Затова изглежда е по-правилно 

разбирането, че той участвал по-скоро в качеството си на член-консултант на Върховния съд (още повече, 

че в другото си качество - на началник Съдебния отдел при Привременното руско управление участвал 

много отблизо в разработването на разглеждания проект за конституция). 
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влиза в непосредствени сношения със съдебните учреждения в Княжеството и да издава 

за тях циркулярни разяснения по възбужданите въпроси” (28). 

Следователно между Съдебният отдел на Привременното руско управление, на 

който скоро предстояло да се превърне в българското Министерство на правосъдието и 

така учредения Върховен съд на България, съществувала много тясна връзка и по 

линията на реда – включително и канцеларския ред, който трябвало да се следва при 

работата. Върховният съд трябвало да осъществява дейността си с помощта на 

Съдебния отдел и посредством канцеларския апарат на този отдел. Последното 

определение е даже по-точното от гледна точка и на сега преследваната покрай пряката 

цел – да се движат и подготвят за решаване съответните въпроси, и допълнителна цел –  

да подготви и известен надлежен кадър. Именно и надлежен кадър, който да може да 

поеме в скоро време и тази „техническа” работа, без високото качество, на която обаче –  

в частност при съдилищата, не може да има и високо качество на правораздаването, 

защото никой никога не се е стремял по подобен път да замести или измести Върховния 

съд от Съдебния отдел при Привременното управление, респ. от дошлото скоро на 

негово място българско Министерство на правосъдието. 

Така, включително и с цял ред съществени своеобразия, са стояли нещата при 

Привременното руско управление, което след кадровото окомплектоване на Върховния 

съд той започнал да върши присъщата му работа. С това приключва проточилият се 

твърде много първи етап на развитието му – етапа определен като „Учредяване на 

Върховен съд на България”, и започва следващият етап на неговото развитие като много 

важна функционираща институция в системата на правораздавателните ни институции. 

 

III. НАЧАЛО НА РАБОТАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД КАТО ВИСШИ СЪДЕБНА 

ИНСТАНЦИЯ – КАТО КАСАЦИОНЕН СЪД 

 

9. Най-добре е да се започне с изясняването на някои термини и понятия. По 

всичко изглежда, че през дадения период руските специалисти са правили ясна разлика 

между термините и понятията „Висша съдебна инстанция” в смисъл Върховният съд 

като трети по степен съд при решаване на конкретни дела, респ. „Касационен съд” за 

означаване на същото, но вече с оглед вида на развиваната съдебна дейност на този съд 

при конкретното дело, и „Върховен съд” не като съд по конкретно дело, а като „Висш 

съдебен орган по тълкуването и разясняването на законите”. Във всеки случай в 

нормативните актове от това време такова нещо се забелязва и то не може да не бъде 

отчетено. 

Наистина в наше време не се настоява особено на подобна разлика, но това не 

значи, че тя вече не съществува. Напротив разликата продължава да я има и тя даже 

изправя пред различни проблеми, които не могат да бъдат разрешавани еднозначно. 

Например като решаващ конкретни дела съд, т.е. като трета инстанция – или нещо 

близко до извънредна такава инстанция. Върховният съд трябва да има  тесен състав, а 

ако съставът на този съд е вече многоброен, да осъществява тази си дейност в подобни 

тесни състави. Такова нещо се налага от обстоятелството, че широките състави 

действуват бавно, вземат трудно решенията си и пр. Затова в частност у нас и в наши 

дни този въпрос се решава тъкмо по дадения начин, обратното: разясняването и 

тълкуването трябва да става от мнозина – във всеки случай от колкото повече съдии, 

толкова по-добре. Не случайно днес, пак в частност у нас, тази дейност е отнесена към 

Общото събрание на съответната колегия на Върховния съд и даже към неговия 

Пленум, при което все във връзка със заангажирането на по-тесен или по-широк състав 

от съдии, се появяват и такива допълнителни явления като разделяне и на самата 

дейност на Върховния съд по решаване на конкретни дела на две. Решенията на 
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тричленния състав на този съд се отменят например от широкия състав на съответното 

Общо събрание на колегията, а постановяването на новите решения става пак от 

тричленен състав, на който делото се връща. Това внася още и допълнителни 

усложнения. Обаче най-големи усложнения, при това вече обусловени от самия 

характер на разглежданите явления, идват от другаде. Оказва се, че налагащата се 

тълкувателна, респ. разяснителна дейност не Върховния съд, изискваща широк състав, 

се развива много често по повод и във връзка на решение респ. на решения по 

конкретни дела, дейността по които би трябвало да се развива от тесен състав и пр. и пр. 

Но всичко това представлява цяла една особена област, изискваща самостоятелно 

проучване – още повече, че тя и до сега не е била теоретически разработвана, пък и под 

влияние на различни фактори отдавна се е превърнала в типична област на ограничени, 

прагматични решения
8
. Затова нека не се навлиза пo-нататък в него, а като се остане 

просто на първото от деленията – деление на дейност на Върховния съд като съд на 

висшата касационна инстанция и на неговата дейност като висш съд по тълкуването и 

разясняването на закона, да се види независимо от другите моменти, съставът на този 

съд, а той, както вече се посочи, започва развитието си като много тесен по-състав: само 

от трима, респ. четирима членове. Не означава ли тогава, че даже независимо от 

установеното в нормативните актове, Върховният съд функционира първоначално само 

като висша съдебна касационна инстанция, както приема и М. Андреев? 

Но преди да се вземе отношение по това като какъв започва работата си 

Върховният ни съд, нека да се види какво дават самите изходни нормативни актове. 

10. Пръв от тия актове и сега се явява учредителното постановление на 

Императорския руски комисар, в което той след като напомня, че вече съществува 

редовно въззивно обжалване на решенията пред по-горните губернски съдилища, казва: 

„За да се даде още по-голямо обезпечение за справедливата и еднообразна посока 

(направление) на съдебните дела, и в развитие на Временните правила, аз припознах за 

необходимо и своевременно да се учреди в София Върховен съд да потъжване срещу 

окончателните решения, които са постановяват от съдовете на двете първи степени”. 

Ето какво дава първият от въпросните нормативни актове. Съвсем определено се 

посочва, че Върховният съд се въвежда, за да се осигури „справедливост и еднообразие 

при решаването на гражданските дела”, което естествено значи и еднообразие при 

разбирането и прилагането на закона, и за да се даде възможност да се преодоляват 

влезлите в сила решения, когато те са порочни. Още при учредяването си Върховният 

съд е установен едновременно като Върховен съд на висшата съдебна инстанция и като 

Висш съдебен орган по тълкуването и разясняването на законите. Нещо повече, на 

първо място е поставена дейността по тълкуването на законовите разпоредби. А по-

нататък? 

Следващият нормативен акт и сега е известното „Учреждение на Върховний 

съд”, придружаващо учредителното постановление. В него веднага се започва с 

положението, че Върховният съд идва в доразвитие на Временните правила, за да даде 

възможност да cе отстраняват порочните решения, когато те са влезли в сила, и след 

като в т. 2 и 3 се прави едно отклонение относно състава на този съд във всички 

останали седемнадесет точки cе уреждат въпроси само на казаното извънредно 

касационно обжалване. Нито една дума не се казва за дейността на Върховния съд по 

тълкуването и разясняването на законите
9
. И така е вече не само с този акт, а и в 

следващите други актове: издаденото в Търново окръжно на Съдебния отдел на 

Привременното управление № 212 относно задължението на съда при обявяването на 

                                                           
8
 А изглежда и въпросите не стоят еднакво при гражданските, наказателни и административни дела. 

9
 Е то защо има основание да се смята, че дадените два акта са били все пак подготвени в различно време 

и с оглед различни непосредствени задачи. Само в последния момент те са били издадени едновременно. 
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решението си да обяснява на страните, че вече е установена възможност и за 

извънредно обжалване пред Върховния съд (9), в окръжното на самия Императорски 

комисар № 950 относно чуждестранните представители да се обръщат пряко към 

българските съдилища и други държавни органи (12), а като се имат предвид големите 

номера, възможно е и в някои други окръжни и предписания, които не стигнали до нас. 

И какво значи това: че друга дейност изобщо не се развивала? Напротив, даже като се 

има предвид само големите непълноти в тогавашното ни законодателство, 

неустановената му терминология, ниската квалификация на съдийските кадри по места 

и неравномерното развитие на местните условия, способствуващо за създаването на 

местни практики с големи различия, по-скоро тази дейност би трябвало да привлича 

главно вниманието, и тя е била развивана, но както се вижда и от току-що приведените 

актове, като административна и с административната форма на окръжни и предписания. 

За това ще се говори подробно на следващите страници. Тук следва само да се уточни, 

че непосочването с последващите нормативни актове на тълкувателната и 

разяснителната дейност ни най-малко не означава, че такава дейност не е могла да се 

развива и не се е развивала, макар и вън от Върховния съд, докато е много съмнително 

другото: че посочената в нормативните актове дейност по касационно обжалване на 

влезлите в сила решения – която впрочем може да се осъществява само пред Върховния 

съд, е могла да се развива и изобщо се е развивала. Във всеки случай доколкото ни е 

известно никой до сега не е открил касационно решение по конкретно дело на 

разглеждания съд постановено точно според изискванията на „Учреждението” под 

председателството на началника на Съдебния отдел при Привременното руско 

управление и с участието на някакви други лица в качеството им на членове. А такова 

нещо и едва ли е могло да има, защото както вече се изтъква по друг повод, още не е 

имало назначени членове. Считано от 13 май до 23 май са назначени за член Xр. 

Стоянов, а за секретар Кир. Цанков, но това е краят на Привременното руско 

управление. На 6 юни същата 1979 г. издава първия си акт или един от най-първите си 

актове нашият Върховен съд при български условия под председателството на Д. 

Греков. Значи става дума за две седмици, евентуално за двадесетина дни, през които 

Върховният съд би могъл да действа точно според „Учреждението” под ръководството 

на С. Лукиянов. Но твърде съмнително е, че той би могъл да действува и 

непосредствено след това, защото станалият на място на дотогавашния председател по 

право Лукиянов пръв негов председател по назначение Д. Греков – дотогава негов член, 

трябвало да напусне, за да оглави българското Министерство на Правосъдието. Скоро 

напуснал и секретарят К. Цанков, за да стане дипломат. Така Върховният съд останал 

без секретар, а съставът му бил сведен от изискваните от „Учреждението” четири члена 

на двама – Хр. Стоянов, издигнат сега за председател и Ив. Пенчович или П. Стаматов. 

Можел ли е тези състав да действува като Висша касационна инстанция? Едва ли! 

Следователно като такава инстанция Върховният ни съд както изглежда ще да е 

започнал да действува едва след преокомплектуването му при започването на 

самостоятелно българско управление, т.е. към края на лятото на същата 1879 г., и когато 

придобил вида: председател – Хр. Стоянов и членове – Иванчо Пенчович и Г. Стаматов 

(22), към които скоро бил присъединен и А. Моравенов (25), и от този момент насетне 

започва бързото разгръщане на дейността му, отбелязано между другото и в цитирания 

вече на няколко пъти доклад на Д. Греков в качеството му на министър на правосъдието 

от 1880 г. (28). 

11. Що се касае до самата дейност на Върховния ни съд като Висша касационна 

интанция, то специално тук не се налага тя да бъде разглеждана подробно. Той е 

действал като типична извънредна касационна инстанция: инстанция, защото 

производството се развивало по жалба на заинтересованата страна, извънредна, защото 
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ставала след като решението вече било влязло в сила и касационна, защото се е имало 

предвид преодоляване на порочност на решението, възникнала главно поради 

нарушаването на закона от действащия съд. Даже в „Учреждението” е обърнато най-

голямо внимание именно на основанията, като те са изброени в десет точки: „кога е 

нарушен ясния и несъмненен разум (смисъл) на законът или съществените форми на 

съдопроизводството; когато решението е постановено от съдът не при узаконен състав 

на присъствието; когато съдът е постановил решение по дела, които не подлежат на 

неговото ведомство; когато съдът е изрекъл присъда за по-малко, отколкото е искала 

страната, когато съдът е постановил решение за такива предмети, за които страната не е 

молила; когато съдът е постановил решение не по всичките точки (пунктове) на 

жалбата, като ги е оставил без разглеждане; като в едно и също решение са заключават 

распореждания, които пряко си противоречат едно на друго; когато в един и същи съд, 

помежду същите страни, по същия предмет и въз едни и същите основания, са 

постановени в последната инстанция решения, които си противоречат едно на друго; 

когато съдебното решение е нарушило правата на трети лица, които не са участвали в 

делото; когато решението е основано въз документи, лъжливостта, на които е излязла на 

яве след като е стъпило решението в окончателна сила или когато са се открили нови 

същественни обстоятелства, които не са били разследвани от съдът, който е постановил 

решението и които могат да имат влияние въз изменението на съдебното решение”
10

. 

По-голямо внимание заслужават особеностите, с които дадената дейност е установена и 

които особености определят това касационно обжалване като своеобразно обжалване 

през най-ранния период от развитието на правораздаването на общите ни съдилища и на 

неговата система. 

Между тия особености на първо място стои вече изтъкнатото, че член на 

Върховния съд и даже негов председател по право бил началникът на Съдебния отдел 

на Привременното руско управление. И не се прави никаква разлика, в какво положение 

е този съд: даденият началник е негов член и председател, както, когато той е Висша 

касационна инстанция, както и когато е Върховен съд по тълкуването на закона. Но 

докато участието на началника на Съдебния отдел – на мястото, на когото идва по-

нататък нашият министър на правосъдието, може все пак да бъде някак правно 

обосновано – доколкото Съдебният отдел, респ. Министерството на правосъдието, също 

следял за формиращата се практика по места за разкриваните слабости в нормативната 

уредба и пр., неговото участие в правораздавателната дейност на Върховния съд 

наравно с другите съдии много трудно може да бъде правно обоснована. При 

положение, че Върховният съд имал четири члена, подобно нещо значи, че този съд в 

качеството си на Висша касационна инстанция имал един единствен съдещ състав, 

председател на който бил Лукиянов. Но като се има предвид, че тоя деятел имал много 

голяма пряка работа като началник на Съдебния отдел по организирането на 

съдилищата и по започването на тяхната работа, че той бил в същото време и един от 

основните членове на комисията, изработваща проекта за конституция, че той бил 

първият съветник на Императорския комисар княз Дондуков-Корсаков по правните 

въпроси и т.н., в даденото си допълнително качество на член и председател на 

българския Върховен съд, той едва ли е имал и физическата възможност да се занимава 

с разрешаването на конкретни дела. Изтъкнатото е още едно указание, че по негово 

                                                           
10

 На дадената основа биха могли да се направят много интересни съпоставяния със сегашните наши 

извънредни способи. Съвсем ясно е, че основанията по т.т. 8 и 10 са основанията по сегашния ни 

извънреден способ на отмяната поради новооткрити и други обстоятелства и доказателства по чл. 231 

ГПК, а останалите основания се доближават твърде много по основанията при прегледа по реда на 

надзора по чл. 225 ГПК. Именно останалите пък се доближават до основанията при прегледа, при което, 

ако се вземе предвид и новата роля на молбата на страната за поставяне в движение последния способ, 

приликата става изключително голяма. То всичко това надхвърля рамките на даденото изследване. 
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време – при Привременното руско управление, Върховният съд в частност в качеството 

си на Висша касационна инстанция по конкретни дела още не е действувал. Но казаното 

е особено важно и в друго отношение. Явно с приключването на Привременното руско 

управление това решение, имащо за цел, както се посочи, да даде известен опит на 

първите ни върховни съдии в дадената работа, губело смисъла си. Ето защо то нямало 

защо да бъде запазвано и при новите условия – като например във Върховния съд се 

включи и министърът на правосъдието с качеството на председател. По-просто, което и 

станало, било да не се привлича ръководителят на Министерството, а за председател да 

се определи един от членовете на този съд. Така от четиричленен Върховен съд ставал 

тричленен (22). Или с възникването си българското управление се опряло на 

направеното от русите при Привременното им управление, но това „опиране“ не било 

механично заемане, а в определен смисъл в ред случаи и развиване по-нататък. Именно 

в определен смисъл и в ред случаи още сега и развиване по-нататък поради 

необходимостта да се отчетат новите моменти, появили се с установяването на 

самостоятелното българско управление. И че е така се виждат от продължаващото 

освобождаване на Върховния съд от административната „опека“ на Правния отдел, 

респ. на българското Министерство на правосъдието по друга линия. 

Вече бе обърнато внимание и на т. 4 от известното „Учреждение”, според която 

всичкото взаимнописание относително до молбите и тъжбите (жалбите) се съсредоточва 

в Съдебния отдел (VIII). В пълно съответствие с това е и констатацията на първия ни 

министър на правосъдието Д. Греков в доклада му до нашия княз Александър от 1880 г. 

във връзка с положението на Върховния съд също вече привеждано: първоначално 

„Върховният съд не е имал даже своя канцелария, и съдебните дела е трябвало да 

постъпват в него само чрез посредсвото на Съдебния отдел, управляващ на който е бил 

в същото време и председателя на Върховният съд“ и пр. Ето как са стояли нещата не 

само във връзка със състава на този съд, но и откъм осъществяваната му дейност – тук 

специално осъществяваната му дейност като висша касационна инстанция по повод 

постъпили жалби от недоволните страни. Като отделна, обособена институция 

Върховния съд е следвало да действа само при непосредственото осъществяване на 

правораздавателната си дейност. Останалото – канцеларско-административната дейност 

е била в ръцете на Съдебния отдел, респ. на приемника му българското Министерство 

на правосъдието. Защо е било така също се изясни: за да може идващият на смяна 

български кадър от служители при дадения съд да получи известен практически опит, 

което безусловно се налагало. Но то имало и тази отрицателна страна, че водело до 

смесване дейността на институцията. С приключването на Привременното управление, 

а с него приключване работата и на Съдебния му отдел, то губело и смисъла си. По тази 

причина то трябвало да отпадне, и тъкмо за отпадане свидетелствуват и ред материали. 

Така е стигналото до нас „окръжно“ на Върховния съд под № 6 от 6 юни 1878 г. 

(безспорно едно от първите негови постановления) по повод нередовното събиране на 

четиридесетфранков залог за допускане на касационното обжалване се казва: „Случва 

се щото областните съдилища да съпровождат жалби до Върховният съд без... 

четиридесет франка залог (10)”. Същото и в по-нататъшното „окръжно”" № 11 от 13 

юни по повод неоснователните откази на председателите на областните съдилища да 

приемат жалби на това основание, че са пресрочени. Разпорежда се: „Занапред всички 

жалби, които постъпват във вашият съд за Върховното съдилище да се не връщат..., а да 

ги пращате безразлично във Върховният съд, който ще решава сам дали пожалването е 

направено на време (13)“. Съвсем определено към даденото време – а това е вече краят 

на Привременното руско управление и началото на собственото ни Българско 

управление, жалбите постъпват направо във Върховния съд, а не съгласно т. 4 от 

„Учреждението”, изпращани до Съдебния отдел или по-нататък до Министерството на 
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правосъдието. Административният момент, допуснат и по дадената линия, явно 

наистина е отпаднал. Как е станало това не е особено ясно, но като се излиза от 

положението, че нищо не говори за междувременно изменение на въпросната т. 4, то ще 

да е станало по тълкувателен път на основата на новоприетата конституция, отделила 

най-категорично съдебната власт от административната. Или, ако се обобщи, и сега се 

оказва същото: по реда, определен от „Учреждението на Върховен съд”, касационно 

обжалване пред този съд изобщо не се е развивало, а ако се е развило, касаело се е за 

някои отделни случаи. Изводът се подкрепя и от други данни. Със същата заповед на 

Императорския комисар за назначаване Хр. Стоянов за член на Върховния съд от 23 май 

1879 г. за секретар на този съд е назначен Кир. Цанков, т.е. от същия момент, в който 

Върховният съд става „работеща” институция той получава и своя канцелария, така на 

практика всичко започва оттук. Впрочем заслужава да се види и какво е било мястото на 

тогавашното наше касационно обжалване при съдебната защита изобщо. В същия 

доклад на министъра Д. Греков до княза за ранния период се казва по-нататък: 

„Върховният съд като е учреден във време на съществуванието на русските военни 

съдилища, на които са били подсъдни всичките углавни дела, които са били апелирани 

във военно-кассационните присътствия, то във Върховния съд са постъпвали само 

граждански дела и то от най-напред много малко” (28). Тъкмо това: първоначално „само 

граждански дела” и то като такива са постъпвали първоначално „много малко” – даже 

според мярката за „много” и „малко” от следната 1880 г. (когато е бил направен дадения 

доклад). Пък нека се отчете и другото. Върховният съд е действал не направо, а като 

трета съдебна инстанция, което значи, че преди това делата е трябвало да минат през 

първоинстанционния съд и през съда на втората инстанция тоя на редовната апелация. 

За подобно нещо се искало време и при тогавашната неокомплектованост на 

съдилищата, липсата на практика и пр. – не малко. При положение, че съдилищата 

получили сведение за създаването на Върховен съд като висша съдебна инстанция едва 

в средата на март и едва оттогава започнали да уведомяват страните за правото им и на 

касационно обжалване (по силата на издаденото в Търново специално окръжно (10), 

най-ранните жалби ще да са могли да постъпят в Съдебния отдел за предаване след 

съответната подготовка във Върховния съд в началото на април). А там те трябвало да 

изчакат, докато бъдат назначени членовете на този съд – в средата на май, което е също 

указание, че техният брой – ако такива изобщо е имало, ще да е бил съвсем малък. 

И на последно място заслужава да се изтъкне още нещо с оглед още нещо с оглед 

още по-точното охарактеризирване на развитието на законовата нормировка относно 

върховния съд и на практиката по нея през разглеждания период. Не може да има 

съмнение, че внасянето на промени в нормировката започнало, както се изтъкна, още 

при преминаването от Привременното руско управление към Българското управление – 

поради необходимостта да се отиде още по-нататък в приспособяването към новите 

български условия. Но трябва де се посочи, че също още отсега започват и изменения 

независимо от казаното приспособяване и следователно обусловени от различни други 

фактори. За илюстрация може да се приведе случаят с т. 15 от „Учреждението”. В нея се 

разпорежда: „Върховният съд, като отменява (унищожава) решението или присъдата, 

срещу които е станало потъжвание, постановява заедно с това и решение по 

съществото, без да предава делото с другий съд за повторно разглеждане (отменяване)“. 

Именно след като решението бъде отстранено като порочно, делото не се връща на по-

долната инстанция, а се решава от самия Върховен съд, но на самия използуван 

екземпляр от акта (той е от архива ба Русчукския губернски съд) не много по-късно е 

отбелязано служебно „с отметка”. Значи потвърждава се и току-що посоченото. 

Нормировката е претърпявала промени под влияние и на други фактори. В случая преди 

всички се е изтъквал много ограничения състав на Върховния съд: само от трима души 
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макар към тях не след дълго да бил прибавен по пътя на разширителното тълкуване и 

четвърти (като идващ на мястото на Лукиянов), поради което се изпитвали големи 

затруднения. Налагало се от една страна съставът и по-нататък да се увеличи – което Д. 

Греков успял да постигне още на следната 1880 г., а от друга част от работата 

(специално тая по постановяване на новото решение) да се прехвърли отново на по-

долните съдилища. Впрочем проблемът за подобно прехвърляне е, както се знае, и сега 

един от най-остро поставящите се проблеми на нашия Върховен съд, имащ вече 

многоброен състав, което показва, че главното е по-скоро не в числеността на състава, а 

в това как се вижда дадената институция, какво място и каква роля й се определят в 

правораздавателната система
11

. 

 

IV. НАЧАЛО НА РАБОТАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД КАТО СЪД ПО 

РАЗЯСНЯВАНЕТО И ТЪЛКУВАНЕТО НА ЗАКОНА 

 

12. Както бе посочено при общото изясняване на въпросите около възникването 

на Върховния ни съд, с учредителното постановление на Императорския руски комисар 

от 25 ноември 1878 г. той се създава и като бъдеща касационна инстанция, т.е. и като 

висш съд за решаване на конкретни дела, и като съд идващ да даде „още по-голямо 

обезпечение за справедливата и еднообразна насока (направление) на съдебните дела”, 

т.е. и като съд осигуряващ точното и еднообразно приложение на законите със 

специфичните правни средства на тяхното тълкуване и разясняване от него. Даденото 

съвпада напълно и с разбиранията на руските деятели, заангажирани в държавното и 

правно строителство на нова България, както и с разбиранията на нашите дейци, 

развивали се под тяхно влияние. Така например в предговора си към първото наше 

анотирано издание на действуващите тогава закони – в частност на законите относно 

исковия процес, а малко по-късно време, съставителят на сборника Христо Д. Велев –  

,,подсекретар при Върховния касационен съд”, както той специално е посочил, пише: 

„Приложението на закона е предоставено на съдиите. А за да може законът еднакво да 

се разбира и прилага от всички, законодателят навсякъде е предоставил на Касационния 

съд правото да го тълкува и разяснява“
12

. Нещо повече, продължава той: Вследствие на 

това „практиката на касационните съдилища навсякъде се счита... и изобщо за източник 

на гражданското и углавното право”, едно разбиране, което от време на време изплува 

на повърхността и в съвременната ни теория, да не говорим за практиката. След като се 

констатира, че „поради недостатъчното приготовление по правоведната част в личният 

състав, непълнотата и неточността на действащите граждански и углавни закони и 

понякога и поради несъответствеността на тези закони със съществуващите 

государствен и обществен строй, имат крайна нужда за подробно разяснение не само 

съществото на съдебните обязоности на съдниците, на и съществото и същинският 

смисъл на законите, които съдиите прилагат” се продължава: „Министерството на 

                                                           
11

 Спираме се на последното и за да бъдат изключени механичните и повърхностни паралели между 

уредба от 1878 г., т.е. от преди един век, и съвременната ни уредба и същевременно да се обърне сериозно 

внимание на наистина общото, идващо от това, че се следват все същите правни изходни идеи, за същите 

правни концепции, че Върховният съд е много особен съд – даже в дадения смисъл съд „изключителен”, 

за когото много от положенията относно другите съдилища не важат, а важат положения само за него. 

Просто традиционни виждания водят до традиционни разрешения. Ето защо може само да се съжалява, че 

у нас още няма разработена теория на Върховния ни съд, която би поставила много неща на мястото им. 
12

 Пълното и твърде дълго заглавие на това днес забравено съчинение гласи: „Гражданско 

съдопроизводство или I. Съдопроизводство по гражданските дела, подсъдни на мировите съдилища и II. 

Привременните съдебни правила по Гражданското съдопроизводство в общите съдилища, разяснени с 

решенията и определенията на Върховния кассационен съд и с окръжните предписания на 

Министерството на правосъдието от 1880-1889 година (С., 1891). 
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правосъдието... полага всевъзможни усилия..., за да накара съдниците да изучат и усвоят 

служебните си обязаности”. Но всичко това има граници. Има граници, защото 

„разяснението и тълкуванието на законите за еднообразното и правилното им 

приложение по всичките образования, господарства зависи не от съдебната 

администрация, на Върховния съд в нея страна”. И още: „Основният закон ... в туй 

отношение не е постановил никакво отстъпление от господстващият порядък по тая 

част и другите Европейски государства. Затова разяснението и тълкуванието закона и у 

нас трябва да е принадлежност на Върховният съд” - заключава Греков. 

Следователно още от момента на установяване първите наши закони се появява 

нужда – и то особено голяма, от тяхното тълкуване и разясняване. По това не може да 

има никакво съмнение. Поради обстоятелството, че първоначално е нямало, а не е и 

могло да има, „строго разпределение между съдебната и административната власт” –  

пак според израза на министъра, тази нужда е била задоволявана по административен 

ред от Съдебния отдел на Привременното руско управление и по това не може да има 

никакво съмнение. Но ето че бива учреден Върховен съд на България. Какво става по-

нататък?  Изтъкнатото от Греков оставя впечатлението, че до времето, когато е бил 

представен въпросният доклад – по-точно до времето, когато е бил издаден исканият с 

него княжески указ, увеличаващ състава на Върховния съд и разширяващ правомощията 

му (вж. за това по-долу), който е обаче от същата дата, нищо особено не е станало? 

Просто дотогава, а това е вече 1880 г., разглежданият съд никаква тълкувателна и 

разяснителна дейност не е развивал. Казано другояче по даденото тълкуване и 

разясняване Върховният съд е започнал да функционира даже още по-късно, отколкото 

като Висша касационна инстанция. Но така ли е било в действителност? 

За да се избегнат някои недоразумения нека обаче и тук се направи първо едно 

уточняване, без то да бъде превръщано в отклонение. В доклада, за който става дума, Д. 

Греков, а както изглежда и другите наши заангажирани в правното строителство 

юристи, под влияние на руската теория и практика, под Върховен съд като съд с 

правомощия да тълкува и разяснява законите са разбирали не едно, а две явления - в 

известна степен обособеност, поставяща различни проблеми и изискващи даже 

различни разрешения. Едното е Върховният съд като „тълкуващ съд”, а другото 

Върховният съд като „разясняваш съд”. И че е така показва и обстоятелството, че за 

означаване разглежданата дейност на този висш орган на правораздаването ни се 

използуват винаги, макар и съединено, два различни термина: „тълкуване” и 

„разясняване”. Ето защо и обособеното им в определена степен разглеждане се налага… 

13. За Върховния ни съд в качеството му на тълкуващ и разясняващ действащото 

законодателство съд вече има повече стигнали до нас актове, което не може да учуди, 

като се има предвид, че съдилищата трябвало постоянно да се обръщат към тях и затова 

те ги събирали и съхранявали особено грижливо. И първите от тия актове са 

„циркулярните“, т. е. „окръжните“ на Върховния съд, както са наименовани те самите 

под № 6 от 6 юни 1879 г. (10) и под № 11 от 13 юни същата година (13). И вече се 

посочи, че като се имат предвид малките им номера, това ще да са измежду първите 

такива актове на Върховния съд, а специално тоя под № 6 изобщо първия такъв акт. И 

какво показва анализът им? 

Преди всичко и двата акта са от м. юни, т.е. от периода след 23 май, когато става 

кадровото окомплектоване на разглеждания съд и се създава отделна негова канцелария, 

и от който момент той започва на практика работата си. Следователно оказва се, че от 

този момент започва не само неговата дейност като Висша касационна инстанция, но и 

неговата дейност като съд по дадената тълкувателна и разяснителна дейност. А това е 

все така края на Привременното руско управление и началото на заменилото го 

самостоятелно Българско управление. 
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След това и двата акта носят наименованието „циркуляр”, т.е, „окръжно” (както 

се превеждал тогава на български този руски термин). След посочването по-горе това би 

могло да бъде отминато, ако не се свързваше и с други положения, които в своята 

съвкупност показват, че в случая се касае не за осъществяване на особена съдебна 

дейност, а по-скоро за осъществяване на особената дейност по издаване „окръжно 

предписание”, административно нареждане или разпореждане, каквито издавал 

дотогава Съдебният отдел на Привременното руско управление, а след това започнало 

да издава нашето Министерство на правосъдието. Именно касае cе за административно 

окръжно предписание и по формата и по съдържанието си само с тази разлика, че се 

издавало от Върховния съд. Така във въпросните актове не е посочен съдебният състав, 

който ги е постановил, а тогава както и сега той следва изрично да се посочва –  

включително и поименно и още в уводната част на акта. Нещо повече, под тях стои 

само подписът на ръководителя на „службата” и на секретаря: на Д. Греков в качеството 

му към това време на председател и на Кир. Цанков в качеството му на секретар. По 

такъв начин даже изниква много трудният за решаване сега въпрос. А кой тогава е 

автора на тия актове? Върховният съд като цяло, т.е. той в целия си състав, или само 

председателя, действувал еднолично в това си качество? Второто изглежда по-вероятно. 

Но най-същественото е съдържанието на тия актове: въпросите, до които те се отнасят и 

начина, по който им се дава отговор. Окръжно № гласи: „случва се щото областните 

съдилища (да) изпровождат до Върховния съд жалби без да е била приложена при тях 

квитанция за четиридесет франка залог, предвиден в чл. 9 на постановлението за 

учреждението на Върховният съд. Вследствие на това и за избягване на безполезни 

отлагания на делата имам чест да ви напомня да се съобразявате напълно с чл. 9 на 

горното постановление”. Точно същото е и в окрьжно №11, „Имам чест да ви съобщя –  

разпорежда председателят на Върховния съд Д. Греков на председателите на областните 

съдилища, че занапред всичките жалби, които постъпват във вашият съд във 

Върховното съдилище да се не връщат по причината ,,че срокът за потъжвание бил 

изминал, но откак се увирите, че залогът... е платен да ги пращате безразлично в 

Върховният съд, който ще решава сам дали потъжването е направено на време”. Ето 

какво се дава! Няма мотиви, няма навеждани съображения, няма анализ на 

нормировката, няма позовавания на теорията. Поднася се само голо нареждане. И даже 

изразите, с които става това – „имам чест да ви напомня”, „имам чест да ви съобщя”, са 

типичните учтиви форми, употребявани от по-висшата руска администрация при 

окръжните й предписания. Не случайно скоро след това тия „циркулярни” изчезват, за 

да не се появят вече никога. 

И така, в самото си начало тълкувателната и разяснителна дейност на Върховния 

съд не само не е диференцирана по двете си различни линии – на тълкуване и на 

разясняване, но не е разграничена и от предписанията на Съдебния отдел, респ. на 

Министерството на правосъдието, издавани по административен ред и като 

осъществяване на административна дейност – макар с някои своеобразия. И така е още 

повече защото и самото Министерство на правосъдието вероятно под влияние на 

инерцията набрана от предхождащия го Съдебен отдел с разни свои окръжни, 

предписания и писма, навлизало дълбоко в пределите на Върховния съд (например със 

своето окръжно № 764 от 28 юли 1879 г., относно това, че исковите молби могат да се 

предявяват и устно. (16), писмо № 809 от 1 август 1879 г, по родовата подсъдност на 

„тъжбите” против председателите на областните съдилища (17), предписание № 1152 от 

21 септември 1879 г. за допустимостта на турския език в съдопроизводството (19). Даже 

и някои други административни органи – както например губернаторите по места, 

издавали „задължителни” за съдилищата от губернията „заповеди” (например 

заповедите на Русчукския губернатор № 49 от 17 септември 1879 г., с която се 
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забранява приемането на молби и жалби с посочване лицата с титли и отличия (18) и № 

52 от 3 октомври 1879 г., с която се изисква молбите и жалбите да се пишат ясно и 

съобразно закона (20). По такъв начин в отношенията между Върховния съд и 

Министерството на правосъдието – а както ще се види и някои други министерства, 

прокуратурата и даже Министерския съвет, понякога се е стигнало до не съвсем ясни и 

напрегнати отношения. 

14. Мястото и ролята на разяснителната дейност на Върховния съд, макар поради 

голяма й близост до тълкувателната дейност да се смесва понякога с нея, се очертава 

най-добре на основата на същия доклад № 15 на министъра на правосъдието Греков до 

княза да се увеличи съставът и да се разширят правомощията на този съд. А там първо 

се изтъква, че по цял ред причини (вече посочени по-горе по други поводи) 

установените закони „имат крайна нужда от подробно разяснение не само по 

съществото на съдебните обязаности на съдниците, но и по съществото и същинският 

смисъл на законите, които съдиите прилагат”. При което „разяснението и тълкуванието 

на законите за еднообразното и правилното им приложение по всичките образовани 

господства зависи... от Върховний съд..”. Както се вижда ударението даже е поставено 

тъкмо върху разяснителната дейност – явно на това основание, че за този момент 

именно нуждата от такава дейност е била най-голяма. Но оказва се, че въпросната 

дейност не може да се разгърне, защото не съществуват нормативни възможности за 

контакти между съдилищата и Върховния съд в това отношение. Ето защо, налага се –  

се изтъква в доклада – „да се предостави право на Върховний съд да влязва в 

непосредствени отношения с съдебните учреждения в Княжеството по всичките 

въпроси, които са отнасят до разяснението и тълкуванието на законите за приложението 

им, като се предпише в същото време на окръжните и апелативни съдилища за всички 

недуразумения, които би им са срещнали при приложението на законът да се обръщат 

направо и непосредственно за разяснение и тълкувание във Върховний съд”. И точно 

такова нещо се възприема в ст. I на издадения въз основа на дадения доклад указ. 

Ето я разяснителната дейност на Върховния съд, виждана все още като нещо по-

различно от тълкувателната му дейност. Така сякаш към началото на 1880 г., вече 

основното е разчистено. Обаче не е така. Дошлото сега на власт либерално 

правителство на Др. Цанков и П. Каравелов пристъпва към широко усъвършенстване и 

допълване на уредбите - известните „Законодателни изменения от 25 май 1880 г.“. Но с 

тях вече се покрива нов раздел в историята на съдебното ни дело и затова тук е може би 

най-добре да се приведат не самите нови уредби, а някои особено характерни, издадени 

въз основа на тях - като Определение на Върховния съд № 7 от същата дата. 

Горното определение е издадено по повод рапорта на Видинския окръжен съд: 

„Да се иска разяснение от Върховний кассационний съд подлежат ли на съдебни берии 

съгласно 975 и 1008 ст. Временните съдебни правила подаваните аппелационни жалби 

против решенията на мировите съдилища”. Искането е оставено „без последствие” 

поради това, „че съдебните места при разрешение на делата самички трябва да решават 

всички въпроси от процесуални или материални закони по свое крайно разумение без да 

имат право да искат предварителни наставления за разрешение на повдигнатите с 

делото въпроси”. Следователно разяснението на закона не е могло да се иска като 

„консултация“. То е било възможно само след издаването на съответния съдебен акт, 

като по такъв начин не е ограничавало активността на по-долните съдилища в 

издирването на подлежащия на приложение закон и правилното разбиране на 

съдържанието му
13

. Освен това по подобен начин е отхвърлен и опитът дадения случай 

                                                           
13

 Изглежда известен остатък от нея се съдържа в съществуващите и днес задължения на отменяващия по-

горен съд – в частност на Върховния съд, при връщане на делото за ново решаване в по-долния съд да му 

дава, съгласно ал. 2 не чл. 202 ГПК напр. указания по подлежащия на прилагане закон. Не случайно и 
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да бъде квалифициран като искане за преодоляване възникващо на практика съмнение 

по смисъла на закона. Изтъква се: „Според чл. 55 от Съдоустройството, въпросите които 

се решават нееднообразно от разни съдебни места или които повдигат на практика 

съмнение, се разясняват от Върховния кассационен съд по предложение на 

Министерството на правосъдието, а не по представление от съдебните места”. Значи не 

може да се подходи и така, още повече че за въпросните случаи е установен и специален 

ред - по-особен механизъм, предвиждащ покрай другото и вземане инициативата за 

дейността на Върховния съд от определено „служебно място”. Впрочем, както се вижда 

от последния приведен пасаж на същото определение № 7, вече се отива и към 

приравняване дадената дейност на Върховния съд по установяването на приложимия 

закон и на неговото съдържание на тълкуването на приложимия закон или, 

формулирано още по-точно, отива се към поглъщане на първата дейност от втората - от 

тълкуването, при съответно вече по-широко разбиране и на самия този последен 

термин. За това, разбира се, ще да са съществували и съответни причини: като все по-

нарастващата информираност на съдебните ни работници, пък и на цялото ни население 

по новите български закони - поради което необходимостта да се издирва специално 

приложимия закон отстъпва на все по-задно място, голямата близост на въпросните две 

дейности в много хипотези и не на последно място разбира се установяването към края 

на 1880 г., на един и същи механизъм за осъществяването им. Ето защо на следващите 

страници тук ще се говори вече само за тълкувателна дейност на Върховния съд и то 

даже без каквито и да било допълващи уговорки. 

15. Като първи стигнали до нас същински тълкувателни постановления на 

Върховния съд на България както изглежда трябва да се разглеждат неговите наречени 

също „циркулярни”, т.е. също „окръжни”, актове: № 48 от 27 октомври 1878 г. и без 

номер от 5/17 декември същата година. Макар да носят същото наименование както 

актовете на Върховния съд от м. юни, те вече не са нито по формата си, нито по 

съдържанието си прости административни актове. Те скъсват със започналата да се 

формира в края на Привременното руско управление и началото на самостоятелното 

Българско управление уредба и съответната на нея практика и след два-три месеца (след 

минаването на лятото) и вече само при самостоятелното българско управление в края на 

1880 г. се свързват с нова уредба и започват да формират нова практика на Върховния 

съд. 

Тълкувателното постановление № 48 – първото от двете, започва с посочването, 

че в разпоредителното си заседание от 6 октомври 1879 г. Върховният съд в състав Хр. 

Стоянов – председател, и членовете Ив. Пенчович и П. X. Стаматов е разгледал 

въпросите: 1) Длъжни ли са по-долните съдилища, пред които постъпват касационни 

жалби, при препращането на тия жалби във Върховния съд да прилагат и самите дела 

(досиета) и 2) Може ли Върховният съд да се произнася по постъпилите жалби без да 

разполага с делата. След това се излагат „съображенията”, за да се заключи: 

„Вследствие изложените съображения и на основание 5, 3, 11 и 15 членове на 

Учреждението на Върховния съд определи да се изпрати „окръжно писмо” до по-

долните съдилища, с което де им се „обяви”, че всеки път когато изпращат във 

Върховния съд жалби, да прилагат делата с всички намиращи се в тях документи”. 

Накрая идват подписите на всички членове на произнеслия се състав (22). Както се 

вижда актът вече почти напълно се покрива откъм поставените за разясняване въпроси, 

откъм характера на осъществената разяснителна дейност и откъм строежа на самия 

тълкувателен акт и със сега издаваните подобни тълкувателни актове на Върховния съд. 

                                                                                                                                                                                       
задълженията на по-горния съд тук се определят с термина: „указания по тълкуването”, т.е. тълкуване, и 

„указание по приложението”, което може да бъде само даване разяснение по подлежащия на прилагане 

закон. Но този въпрос изобщо не е бил повдиган в нашата литература. 
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Посочено е даже, че осъществяваната дейност се материализира с „определение”. 

Наистина то за определение се свързва по-скоро с „нареждането” да се изпрати на 

всички съдилища и надлежно уведомително „окръжно писмо”, отколкото със самото 

разрешаване на спора, но подобно нещо е обяснимо. Касае се фактически за две 

определения и то съвсем различни по характера си - едното относно давания отговор на 

въпросите, което е тълкувателния акт на Върховния съд, и другото, представляващо 

просто уведомително писмо, като обаче практическите съображения са позволили на 

второто да излезе на преден план и да „покрие” първото, давайки даже и на всичко това 

наименованието „циркуляр”. 

Следващото постановление – от 5/17 декември, отива още по-далеч. То е 

например вече акт на състав не от три члена, а от четири – междувременно е назначен за 

член и А. Моравеков. При положение, че по установената у нас система съставите за 

решаване на конкретни дела са тричленни, подобно нещо дава известно основание да се 

смята, че вече се появява и Общо събрание на Върховния съд и оттам и тълкувателните 

актове на това „Общо събрание”. По-добре е очертан и предметът: взема се отношение 

по въпроси на функционалната подсъдност по наказателни дела, нещо налагащо се 

поради това, че много съдилища „неправилно приспособяват” чл. 541 от Временните 

съдебни правила с посочване даже и на ред такива случаи. Ново се забелязва и в 

резолютивната част, макар общо взето тя да е същата. Сега се казва: „Затова 

Върховният съд определява гореизложените разяснения да са съобщят чрез общо писмо 

(циркуляр), което да са разпрати за ръководство на всичките съдове”, т.е. все пак по-

ясно са очертани двата различни момента в дейността на съда (25). 

Най-далеч се отива обаче в тълкувателното постановление от 12 януари следната 

1880 г. То преди всичко носи наименованието „Определение номер 7”. Вече се изоставя 

„звучащият” твърде административно дотогавашен термин „циркулярно” – „окръжно” и 

се въвежда термин, подчертаващ съдебния характер на издадения акт в (случая става 

дума за изясняване ролята на телеграмите, изпращани до Върховния съд от страните и 

другите участници в делата). Казва се: „На основание на изложените съображения и 

закон Върховният съд определя: Въобще всичките телеграми да се оставят без 

последствие освен телеграмите от изходящите се под стража подсъдими… и освен 

телеграми, с които подсъдимите изобщо са упълномощавали някое лице да ги 

защитава...” и едва след това в отделен, нов образец се продължа: „За всеобщо знание 

това определение да се напечата в „Държавия вестник” и в другите столични вестници и 

да се съобщи с окръжно на всички съдебни места в Княжеството”. Или изясняваните два 

момента са вече съвсем разграничени, като заедно с това е подчертан като главен и 

определяш, същността на явлението съдебния момент относно тълкуването. 

И нека пак се подчертае, не бива обаче да се смята, че с горното проблемите на 

ранното развитие на тълкувателната дейност на Върховния съд и изобщо на цялата му 

дейност като висш съд на Княжеството се изчерпват. С падането на консервативното 

правителство на Т. Бурмов с министър на правосъдието Д. Греков и идването на 

правителството на либералите на Др. Цанков и П. Каравелов с министър на 

правосъдието Хр. Стоянов се разгръщат, както се посочи и по-горе, големите така 

наречени „Законодателни изменения от 2 май 1880 г.”. Така възникват маса нови 

моменти. Например увеличаването членовете на Върховния съд на шест води до 

установяване на специализирани отделения – гражданско и наказателно, които 

действуват и обединено като Общо събрание, към което Общо събрание се отнася 

тълкувателната дейност на този съд. Въвежда се прокурорският институт, като в 

заседанията на Общото събрание на Върховния съд по тълкуването вече се предвижда 

участие и на прокурор. Положени са също много усилия за по-последователното 

провеждане на изходното положение, че щом Върховният съд е, той е съд и тогава 
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когато осъществява тълкуването си и не може да действува по своя инициатива, а 

следва да бъде сезиран по съответен ред и от съответно „служебно място”. Именно от 

такова „място”, управомощено да следи за точното разбиране на закона от съдилищата, 

за точното му прилагане от тях, за изключване формирането на противоречиви съдебни 

практики по места и пр., и излизайки със собствени предложения за разрешения 

(понякога съвсем несподеляни от Върховния съд). Така в издаденото по новата уредба 

определение № 1 от 4 октомври 1880 г. (което не бива да се смесва с издаденото по 

старата уредба определение № 1 от началото на същата година), а поради заетото в него 

твърдо становище по защитата името и авторитета на българския съд против 

попълзновенията на някои чуждестранни представители да го компроментират е 

станало просто „класическо”, е казано, че това определение се издава с „окръжно 

постановление на Министерството на правосъдието” (30). Но още в следващото 

определение № 2, от същата 1880 г. – един от най-издържаните актове на Върховния ни 

съд от него време, е уточнено: тълкувателното производство се развива въз основа на 

„окръжно писмо на министра на правосъдието” под № 1905, т.е. тясните връзки с 

Министерството на правосъдието и по линията на самата осъществявана от Върховния 

съд дейност още съществуват, но те вече са сведени до едно единствено особено 

правомощие на самия министър на правосъдието. Въпреки цялата разлика с 

наблюдаваното преди установяването на самостоятелното Българско управление с двете 

особени роли на началника на Съдебния отдел при Привременното руско управление С. 

Лукиянов, се налага едно сравнение. После идва друго: определението № 10 от 25 

септември 1880 г. е постановено в производство, развило се „по предложение на 

председателя” има се предвид председателят на самия Върховен съд. Същото е и при 

определение № 18 или, взето в плана на изтъкнатото положение за отделния характер на 

сезирането на Върховния съд от определено „служебно място”, наблюдава се 

своеобразно „обособяване” на председателя на този Върховен съд – в смисъл, че като 

запазва качеството си на член на този съд и даже на негов председател, той разполага, 

пак отчасти по горния „модел”, а и както е и сега, например при прегледа по реда на 

надзора ,,със сезиращи правомощия”. Най-после в самия край на така богатата с 

промени в процесуалната уредба на разглеждания съд и на неговата практика 1880 г. 

особено разпространение получават и случаите от типа на тия като при определения № 

1 и 2 от 20 декември, когато тълкувателното производство пред Общото събрание се 

развива „по предложението на и.д. прокурор на Върховния съд”
14

. И отново сравненията 

от една страна с другите „модели”, при които е осъществявал дейността си Върховният 

съд в онова време, а от друга страна с „модела”, по който той осъществява дейността си 

сега, се налага, тъй като въпреки различното има и не малко общо, което определя 

единството на историческия процес, изминат от институцията. 

 

V. НЯКОИ ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

 15. Изследването не е толкова голямо по обем и по кръга на засегнатите въпроси, 

че да налага непременно една последна глава, в която да се извадят така да се каже 

„пред скоби” достигнатите резултати. Те са и така достатъчно ясни. Затова тук 

резултати няма да се извеждат, а вниманието ще се спре по-скоро върху друго. 

Развитието на нашето ново право (има се предвид тук правото ни след 

освобождението от османско иго), представлява в точния смисъл на думата 

изключително интересен процес. И това е така, защото той е тежък, сложен, на моменти 

                                                           
14

 От всички тия определение в приложените „материали” са приведени само определения № 1 и № 2. За 

останалите определения от втората половина на 1880 г. виж в официалното издание „Определения на 

Върховния кассационенъ съдъ по Общото събрание, станали презъ 1880-82 год." С.,1890. 
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външно и вътрешно твърде противоречив и същевременно той е свързан с проявяването 

на много чист ентусиазъм, на много оптимизъм, на много вяра, че ще може да бъде 

изкорен, да се изскубне насажданата векове „азиятщина” и в кратък срок да се догони 

културна Европа. Българинът открай време е бил известен със здравия си практически 

разум и затова доколкото правото е сферата, в която с най-голяма сила се проявява 

именно този здрав разум, съвсем естествено е, че за кратко време биват преодоляни 

грамадни трудности и биват достигнати забележителни резултати. Но най-добре е и сега 

да се приведе вече казаното от други. Един такъв високообразован и наблюдателен 

изследовател като Константин Иречек пише за нашето правосъдие от това време: 

„Отначало се срещаше голямо затруднение поради недостатъкът на образовани юристи. 

Който е пътувал по страната в първите времена подир Освобождението можел е скоро 

да забележи, че хората от всичко са доволни, освен от съдилищата и да чуе навсякъде 

оплаквания срещу протакания, бъркотии и понякога дори срещу подкупвания. 

Недостатъкът на юристи беше толкова голям, щото в министерството се намираше един 

единствен юрист и той бе сам министърът; двамата началници на отделения бяха още в 

1883 г. един лекар и един бивш учител, по-късно един бивш началник на станция! Като 

съдии действуваха някогашни учители, търговци, земеделци и т.н. и когато почна да се 

размножава числото на младите завършили юристи, раздаванието на правосъдието се 

поддигна...”
15

. Ето, така са стояли въпросите на нашия съд – включително и на 

Върховния ни съд и на нашето съдебно право в току-що освободената ни страна. По 

това трябва да съществува пълна яснота, защото само като се държи сметка за казаните 

положения, може да се разбере правилно протичащия процес и големите му 

своеобразия.  

При всяко робство – в частност при всяко национално робство, господствуващата 

нация „пренася” част от културата си – включително и от правната си култура, в средата 

на поробената и потисната нация и сама създава от средата  на последната известен 

брой лица и със съответна специална подготовка. Същото се наблюдава и в държавния 

апарат: в него се появяват представители на „другата” нация, там започва да се 

представя за „наднационален” и пр. Без такова „предаване” на култура, без такова 

„създаване” на местни национални кадри и без тяхното привличане в държавния апарат 

- включително и в тоя осъществяващ правосъдието дейност, не може да се създаде оня 

„мост” между потиснати и потисници, между угнетитени и угнетатели, без който не 

може да функционира повече или по-малко „нормално” самата система на национална и 

социална експлоатация. И когато удари часът на освобождението именно из средата на 

тая „местна” интелигенция, на тия така създадени национални кадри – специално в 

областта на правото, с университетско образование, запознати с правните институции, 

работили в държавен апарат, излизат лицата попълващи държавния апарат на 

освободената нация, които създават и прилагат нейното ново право. В този смисъл се 

наблюдава известно „приемство”, и то е особено силно, когато продължава да се стои на 

позициите не старото римско право – към разглежданото време по-точно на позициите 

иа европейското буржоазно право, в което то се трансформирало. При османското 

робство обаче положението на балканските народи – в частност на българите, било 

друго. 

Шериатското право на османците се строяло на други, по-примитивни принципи 

и не успяло да се отдели от мохамеданската религия. Затова то оставяло християните, 

„раята”, извън правната сфера и извън държавния апарат – включително и извън 

съдебния апарат. Така в този случай османското право и османската държава не могли 

да изиграят ролята си на необходимия „мост”, който да осигурява „нормалното” 

функциониране на установената в резултат на робството национална и социална 
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 Княжество България (Превод от немския оригинал на Екатерина Каравелова). Пловдив, 1899, с. 334. 
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експлоатация. Тая експлоатация в Османската империя се осъществявала „нормално” 

във формата на просто отнемане на ценностите, на грабежа, на разбойничеството и 

никакви усилия на централната османска власт и никакъв натиск върху нея от страна на 

европейските сили не можели да променят това положение. Ето защо при 

освобождаването тук вече няма никакво запазване на стария османски държавен апарат, 

на неговите институции. Няма и никакво приемство в кадрите - в лицето на навлезли 

преди това представители на поробената нация в държавния апарат на потисниците, 

просто защото такива е нямало и не е могло да има. Същият „радикализъм” се 

наблюдава и в правото – специално в съдебното право, и т.н
16

. 

Когато се говори за така липсващите на България юридически кадри, които не са 

позволили да се подберат достатъчно юридически подготвени лица даже за 

Министерството на правосъдието, а няма никакво съмнение и за Върховния съд, не 

може обаче да не се изтъкне и друг момент. Българското възраждане се развива като 

„просветителско”. Тъкмо затова основната фигура в този процес е учителят: учителят е 

същевременно и разпространител на книги, публицист, преводач, редактор на 

периодични издания и вестници. Възраждането издига и тъкмо него на най-голяма 

висота като носител на най-големите народни добродетели. Тъкмо затова основните 

деятели на църковната ни борба са били също учители. Учители са били и основните 

деятели на революционната ни борба. Учители са дали по-късно и основните деятели на 

социалната ни борба. И в тоя план особено ценно е посоченото от Иречек, че в 

освободената страна като съдии са действували преди всичко „някогашни учители”. И 

това важи не само за съдилищата по места, а и за самия Върховен съд, защото през 

учителството са минали и Хр. Стоянов, и Никола Михайловски, и Марко Балабанов, а 

най-вероятно и други, биографиите на които сега са забравени. Или в хода на 

Освобождението и първите години след него тъкмо учителството дава много от най-

добрите си кадри на правосъдието, като с това пренася в него големите идеали на 

Възраждането, поставя здравите му основи. Само с подобно нещо могат да се обяснят и 

такива явления като масовото заминаване на наши млади учители,(макар да били вече 

станали през войната писари в съдилищата, следователи, нотариуси, съдии) за чужбина, 

за да следват все пак там право, и не след дълго когато в София бива открито Висше 

училище с правен отдел, да се записват масово и в този негов отдел. Изобщо, 

обусловената от самия характер на османското иго, остра криза за юридически кадри по 

така очертания най-добър възможен път бива скоро преодоляна и още преди края на 

първото десетилетие от живота на Княжеството наистина „раздаването на правосъдието 

се поддигне”. 

Но всяко обществено развитие – особено когато се изисква то да протича бързо, 

се нуждае от образци и се ориентира към образци. Както се изтъкна, при изграждането 

на нашата правосъдна система и дума не можело да става за следване на омразния и на 

оказал се съвършено негоден османски образец. Оставало да се използуват другите 
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 Макар изтъкнатото да цели да разкрие само най-общите закономерности на протичалите процеси, не 

може да не се изтъкне, че особено в материалното право – наказателното и гражданското, нещата са 

стояли много по-сложно. По правило освободената нация на първо време предпочита да запази 

наказателното право на потискалата я до вчера нация, за да го използува против бившите потисници вече 

за решаване на собствени задачи (напр. в борбата против надигналото се „разбойничество”, целящо да 

дестабилизира новата българска власт). А в гражданското право под влияние на особено интензивно 

нарастващия през XIX в., граждански оборот – вътрешен и с другите държави, намираш, се при това в 

ръцете на християнското население – в частност на българите, започва своеобразно изтласкване на 

шериатското право от новото буржоазно европейско право. К. Иречек е успял да обърне внимание и на 

това. Все в същото цитирано съчинение (същата страница) той пише: „Като кодекс в страните, имат само 

турските закони”, като обаче веднага допълва: „повечето преработени от Code Napoleon и преведени на 

български от Стоил Попов и Арнаудов”, именно като такава „преработка”, то бива запазено на първо 

време (без разбира се да се изключва ролята и на ред други фактори). 
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чуждестранни образци и на първо място разбира се образеца на освободителката Русия. 

И точно към такова нещо се ориентират и руските и нашите деятели. В Привременното 

руско управление „Съдопроизводството – бележи по-нататък Иречек – е дело на 

руското окупационно управление”
17

. В кратък срок още по време на войната и особено 

през първата година след нея бива изградена и „приведена в движение” цяла завършена 

съдебна система: от низови съдилища по места до Върховен съд. Стройна, опростена, 

достъпна, тя е давала и широки възможности за изменения с оглед по-нататъшното й 

приспособяване към бързо изменящите се условия на България. Но всичко това съвсем 

не значи, че не са съществували и трудности, даже по осъществяването на самата 

съдебна дейност, най-отговорната част, от която лежала върху Върховния съд, обаче и 

тогава можело да се получи помощ. И нека се завърши с изтъкването на този момент, 

още повече, че той е днес позабравен от историко-правната ни наука и то с 

привеждането на един последен: цитат от Иречек, ориентиран преди всичко към 

разгледания съд: „Затова при сплетени формални въпроси (вероятно „процесуални 

въпроси” – Б. Я.) често се изискват разяснения от Петербургския касационен 

департамент”
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛИ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ИМПЕРАТОРСКИЯ РУСКИ КОМИСАР В БЪЛГАРИЯ: ПРЕДВИД 

НА ТОВА, ЧЕ ВАРНЕНСКИЯТ ГУБЕРНСКИ СЪД ОЩЕ НЕ Е СЪЗДАДЕН, 

ЖАЛБАТА НА Н. X. ПУЛИЕВ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА БАЛЧИШКИЯ ОКРЪЖЕН 

СЬД /СЪДЕБЕН СЪВЕТ/ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНА ОТ РУШЧУШКИЯ ГУБЕРНСКИ 

СЬД 

 

Управление Императорската Российскаго Коммисар в 

в Болгарии В Рущукский Губернский Суд 

Отдел судебний Ноября 2 дня 1878 г, 

Г 3673 г. София 

Болгарин Николай Христофоров Пулиев, жительствующий в г. Бальчик, 

обратился к его Сиятельству Императорскому Россмйскому Комммсару с прошением от 

20 сентября сего года, коем ходотайствует о разрешении передать на разсмотрение в 

Губернский Суд постановление Бальчикскаго Окружнаго Суда /Судебнаго Совета/ от 4 

сентября сего годе 260 по иску его к нанимателям отданньх ему Бальчикским 

Окружньпм Управмтельнмм Советом с торгое в аренду, лавок. 
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На прошепни сем Его Сиятельство в виду неоткрития до сего временм в 

Варненской губернии апелляционнаго суда, коему бьто бь подсудко настоящее дело, и 

применмтеяьно к статьям 264 и 307 Временни правил для устройства судебной части, 

изволил положить резолюция в коей разрешается Рущукскому Губернскому Суду 

разсмотрение жальби г-н Пулмева на упомиянутое постановление Бальчикскаго 

Окружнаго Суда, сделав соответствующее распоряжение об извещении об етом 

распоряжении г, Пулиева, и мега честь сообщить Рущукскому Губернскому Суду на 

предмет принятия им к своему разсмотрению жаллоби г. Пулиева на упомянутое 

постановление Бальчикскаго Окружнаго Суда. 

 

Управляющий Судебним Отдел ом Действительнь Статский Советник: /п,/: 

Сергей Лукъянов 

Начальник Отделения: /п./ В, Каченовский 

 

ОКРЪЖНО НА РУСЧУШКИЯ ГУБЕРНАТОР ДО РУСЧУШКИЯ ГУБЕРНСКИ 

СЬД ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВРЕМЕННИТЕ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА 

СЪДЕБНАТА ЧАСТ В БЪЛГАРИЯ 

Рущукский 

Губернатор Циркулярно 

№ 3811 В Рущукский Губернский Суд 

Ноября 24 дня 1878 г, 

г. Рущук 

На основании предложения Управляющаго Судебиним Отделом при 

Императорском Россмйском Коммиссаре от 6-го октября № 3204, поставляю на вид 

Рущукскому Губернскому Суду, что Временния правила об устройства Судэбной Части 

в Болгарии вступают в силу и должнь бьть применяемм со дня их получения в Суде, 

При сем суд обязан постановление Императорската Российскаго Комммссара прочитать 

в распорядительном заседанми и вмести в протокол заседания, да бь! видно бьто с 

какого времени закон получен и сделался известен Суду. На первое время для Судебнь 

Советов, которьв откине должии називаться окружнимм Судамм, впередь до 

организации их личната состава со гласно Временньм правмлам вступают в силу и 

действие: 

1/ Правила у судоустройстве лишь постояьку, поскольку они не касаются 

будущаго новата состава судов, частию из членов от Правительства, а частию по 

виборам, т.е, статьи 54—68, а для Судов Губернских образованних уже на основании 

новмх правил, обязательни все правила касающихся их устройства. За сим как для судов 

Окружних, так и Губернских обязательнь правила о предметах ведомства, т.е. о 

подсудности, по сим коих они не должни принимать к суждению тех дел, кои подлежат 

судам административния, судам духовньм и судам кадиев, т.е. ст. 907—948, а главньш 

образом и в особенкостк, как судь Окружнье, так и Губернские обязани строго 

соблюдать правила изложени и я в примечаниях 2 и 3 статьи 4 о подсудности судам 

военним по Судебно-Полицейской власти Губернеторов, Окружних Начальников и 

Полицмйместеров; 

2/ Правила об гражданском судопроизводстве, т.е. ст. 69—516; 

3/ Правила об уголовном судопроизводстве, т.е. ст. 532—906; 

4/ Правила об учреждении опек и составлении описи наследству и правила о 

совершенми и за свидетелствуваний актов и договоров, т.е. ст. 517—531; 

Что же касается созершения духовньх завещании, то таковьш, со гласно прежним 

порядком, существавшим при Турецком Правительстве, совершаются и 
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свидетельствуются в судах духови bix, поскольку та кой по ря док не бьш исклю- 

чительним; 

5/ Правила переходнья от старого порядка к новому, т.е, ст, 938—948; и 

6/ Правила о судебнмх издержках, т.е, ст. 949—1018, 

Вместе с сим мною объяснено Окружним Судам, что граходанския и уго- ловнь 

дела, окончення производством до дня введения в действие Времен- Hbix правил, но 

еще не вступившия в законную силу, относительно их обжалв¬ания в вьсшую 

инстанцию должнь обсуждаться и направляться ка основании Инструкции Окружним 

Судам препровождекной Вам, от 6-гс Октября № 3039; а равно и те, кои имеют 

поступить в Окружньщ Суд по введении Временньш Правил Е действие, обсухдаются и 

исправляются вс веем согяасно Временния Правил. 

Вместе с еми на основании тогоже постановления Императорската Коммиссара, 

АНОЮ предложено Окружньгм Кечальнмкам примять мерм к образовайки 

Адммнистративньх Окружньо: Судов. 

Учреждение Губернских Управител ьньх Советов м Административньх 

Губернских Судов, на основанмм ст, 007-323 Временниправия последует вслед за сим. 

Канцеларския обязанности в административния Окружньж и Губернских, кои на 

первое врамя будут иметь без сомнения весьма незкачительния занятия, согласно стать! 

809—920, должии исполняться Канцеляриега Окрухнаго Начальника и Губернеторг по 

принадлежности, 

При сей прелрозаждакзтея 4 екземпляра Временния правил об успоставлак 

Судабнок части в Болгарми и един екземпляр Постановления Императорската 

Российскаго Коммиссара от 20 септемврмя 1878 г, о сведении в действие сих правил 

Рушукский Губернатор генерал майор: /п„/ Акимов, 

Правител Канцелярик: /п J Граф Тукузов. 

 

 

ОТНОСНО ЗАВРЪЩАЩИТЕ СЕ ПО СТАРИТЕ СИ МЕСТОЖИТЕЛСТВА 

ТУРЦИ, ИЗБЯГАЛИ ОТ ТЯХ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА? 

 

Журнал 

Совета Императорската Российскаго Соммиссара в Болгерии 

2-го Августа 1878 г, 

Предательстувал Императорския Российский Коммиссар Генерал — Адютант 

Княз Дондуков Корсаков. Присутствавали члеиьп Генерал—Майор Грессер, Генерал—

Майор Золотарев, Действительньй Статскмй Советник Янов, Професор Дринов и 

Генеральнаго штаба Полковник Шепелев, 

При открьтий заседания, Его Сиятельство Княз Коммиссар, позволил обратить 

внимание присутствуващих членов на настоятельную необходимость в виду новьх 

условий, созданньи; для Болгарскаго Края Берлинским договорам, щательно 

пересмотреть и обсудить все состояшиеся до сем постановления отностельно 

возвращения на свои места бежавших во зремн войни мусульман и виреботать общия 

правила по водворению их, возстановлению прав их на недвижимия имущества и 

обезпечению их довольствия, Совет постановил: 

1/ Веем мусульманам ежавшим из пределов Княжества Болгарскаго и Восточ- 

ной Румелии... дозволяется возвратится иа прежния места под условием полнаго с их 

сторонь: подчинения действувающмм там законам и распоряженям местни властей,., 

2/ В виду тото, что между возвращающимися бежанцамн могут находиться 

личности совершившия в предшествувавшее врамя рззньт уголовння преступления, 

память о которьж еще слишком жива среди населения и потому может повести к 



33 
 

прискорбним, но весьме понятнь респресалиям, перед отправлением веем заявившим 

желание возвратиться мусульманам, что те из них которие запятнали сабя такими 

прйступлениями, как убийства, разбой, предводительствование разбойничьмми 

шайками или организация их, поджоги, рзззорение населекньх пунктов и изкасилование 

будут по уличение их в одном из сих пpеступлений немедленно арестуамь и 

предаваемь: военному суду; 

7/ По утверждании Судебном Советами основаним предъявленних им до- 

кументов права владения возврамвшагося мусульманика на земле или другое 

недвижимо имущество, такова й вступает в полное и безпрепятственое пользование 

оньм; 

11/ При разсмотрекми все:: во обще дал с права турецкой по земельной собствек 
пости Судебнью Совети постановляют свои решения иначе, как по истребоват нс 

каждому делу заключения Советника по Казенним делам, 

12/ В случай заявленмй со сторонь возвратившмхся мусульман лично или чрез 

посредстено их довереннм о желании устранить все принадлежащия им права на земли 

и другия имущества своим едносельникам или соседям, сделки о том совершаются в 

мести их Судебнмх Советах и также прел участии Соввтиика по Казен далам. При 

совершенми зтих сделок требовать чтобь продавец предъявлял Суду квитанцню с том 

что на продаваемом имущества не лежат никаких долгое или недоимок, как в 

земвльческия или сиротския кассм, так и в казну. Для обезпечения же частнь 

кредиторов, Судебнме ответи обязаин удостоверяться в своих дела; не предявленс ли на 

прадаваемое имущество какоех либо частни; 13/исков. Все меки, предъявляемье ко 

езьюканию с недвижими турецких имущетв, разбираютел Судебним Советам, которий е 

случае отсутствия ответника- вьвает его явиться в суд лично или через поверенного в 

срок не вьше шести недель, о чом делеется визов посредством напечатания в местни;; 

газетах г.г. Филиппополя и Адрианополя на счет истца. При неяокое стветчика в объя- 

вленьш срок Суд постановляет задочное решение, получающее законную силу лишь по 

утверждении Губернатором... 

17/ Настсящим журналом заменяютея все изданния до сем распоряженин отно- 

сительно возвращающихея мусульман бежанцев, равно как к статьи журнал го 

постановления Совета от 30-го минувшаго Июня. 

18/ Для приведения в исполнение настоящето постановления препроводить 

копии с окаго г.г. Губернаторам, сделать вьшиску из подлежащих статей сего журнала и 

по отпечатании ея потребном количества зкземпляров на болгарском и турецком язьках, 

обнародовать во всеобщее сведение в главнейших центрах населения. 

Подлиний подписали: Княз Кондуков-Корсаков, В. Золотарев, Грзссер, 

Лукьянов, А. Шепелев, Дринов. 

С подлинном верно: Правитель Канцелярии: /п/ Граф Кутузов. 

 

КОГАТО СЪДЪТ УСТАНОВИ, ЧЕ ПРИ СПОР МЕЖДУ ЧАСТНИ ЛИЦА СЕ 

ЗАСЯГА ДЪРЖАВЕН ИЛИ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, ТОЙ СЛЕДВА СЛУЖЕБНО ДА 

ПРИВЛИЧА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЪВЕТНИК ОТ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ, 

РЕСП. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОКРЪЖНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГУБЕРИСКИТЕ И ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА 

 

Управление 

Императорската Циркулярно 

Российскаго Коммиссара 

в Болгарии Г.г, Председателях Губернских 

Отдел Судебнь и Окружинх судов. 
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Январв 5 дня 1878 г. 

№ 23, 

г. София. 

На основаиик 74 статьи Временньх правил для устройства судебной части в 

Болгарии при разрешенми между частними лицами споров, которь касагатся имущества 

государственншх или имуществ принадлежащих богоугодним и благотворительним 

учреждениям и находящихея во владении частник лиц, а равно 50 веех спорех между 

частними лицами, косвено касагащих интерес отвсзни, должзн присутствовать ответник 

казеннаго или инах соотвэтственниго управления и давать по сим делам свои 

заключения. 

Вследствие сего предлагащ Вам Милостивий Государь по вступлеиии таких Дал 

в суд немедленно сообщать об зтом Губернатору или Окружному Начальнику 

/Губернатору сообщаю судь находящшся в губернских гародах, Окружнимм 

Начальникам - все прочие судь и будет зависить командрование должностнаго лица для 

защить казеннаго интереса, с коем упоминае 74 статья Временнмх правил. 

Управляющмй Судебнмм Отделом: действительнь Статский Советник: /п./ 

Лукъянов.ъ 

Начальник Отделения: В. Каченовский 

 

КОГАТО СЪДЪТ УСТАНОВИ, ЧЕ ПРИ СПОР МЕЖДУ ЧАСТНИ ЛИЦА СЕ 

ЗАСЯГА ДЪРЖАВЕН ИЛИ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, ТОЯ СЛЕДВА СЛУЖЕБНО ДА 

ПРИВЛИЧА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЪВЕТНИК ОТ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ, 

РЕСП. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОКРЪЖНО ДО ГУБЕРНАТОРИТЕ 

Управление Кохия 

Императорската Циркулярно 

Российскаго Коммиссара 

в Болгарии Господину Рущукскому Губернатору 

Отдел Судебнь1Й Ноября 28/1 Декабря 1878 г, 

№4381 

г. София 

На основании 74 статьи Временна Правил для устройства Судебной части в 

Болгарии при разрешении между частнмми лицами споров, которьш касаются имуществ 

принадлежащи: богоугодньм и благотворительньм учреждениям и находящихся во 

владении частних лиц, а равно во всех спорах между частнимми лицами косвенно 

касающихся интересов казнь, должен присутствовать Советник Казеннаго или инага 

соответственнаго Управления и давать по сим делам свои заключения. 

Имею честь покорнейше проемть Ваше Превосходительство поставить в 

известность о вьшеизложенном как Советника Казеннаго Управления, так и других лиц 

коим во вверенной Вам Губернии поручено охранение казеннаго интереса по 

принадлежности. К сему счита о нужнмм присовокупить, что вместе с сих сделано 

распоряжении о том, чтобь председатели судов о делах предусмот- ренньх 74 ст., по 

вступлении таких дел е суд извещали в Губернских городах г.г. Губернаторов, а в 

Окружньж Начальников Округов. 

Независимо от ст. 74 обязанности чиновников казеннаго Управления указань в 

статьях 462 и 464 Временньх Правил, о сем также имею честь просить Ваше 

Превосходительство сообщить по принадлежности. 

Управляющмй Судебнмм Отделом Действительнь|й Статский Советник 

Лукяьнов. 

Начальник Отделения В. Качелов, 
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С подлинньм верно: за правителя Канцелярии: /п./: Л.Д.   

 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРИВЛИЧАНЕТО В ПРОЦЕСИТЕ НА СЪВЕТНИК 

ОT ФИНАНСОВОТО И ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ДРУГИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление 

Императорското Циркулярно 

Российскаго Коммиссара Председателю Рущукскаго Губернскаго Суда. 

в Болгарии  

Отдел Судебномьй Февраля 3 дня 1879 г. 

№ 106 

г. София 

Препровождая при сем копии журналов Совата Императорската Коммисара 13 

Января 1879 за № 33 и 34, для руководства и исполнения, считаш нужньим разъяснить 

на оснований Временньх Правил для устройства Судебной части, значение участия в 

Судопроизводстве Советника по делам казеннаго и иньх соответственньх управлений. 

На основания 307 ст. Временвьх Правил во всех случаях для коих не поста- 

иовлено особьо: правия к производству дел в Губернском Суде применяютея правила, 

установленньш для Окружньгх Судов. 

Так как в числе oвox правил касательно обжалования решений Окружньих Судов 

и производства в губернских судах изложенньж в ст. 290-320 не имеется никакого 

особаго распоряжения касательно советника по делам казеннаго или инаго 

соответственнаго управления, то по сим статьи 307 к произвудству в Губернских судах 

должна бьть применеиа статья 74 и по се му в случаях, о коих упоминается е последней 

статье при производстве в губернских судах должен присутствовать советник казеннаго 

или инаго соответственнаго управления. 

Такое участие Советника казеннаго и других управлений в производстве в 

Губернских судах должен пъъъърисутствувать советник казеннаго или инаго 

соответственнаго управления. 

Такое участие Советника казеннаго и других Управлений в производстве в 

Губернских судах, на оснований той же 307 ст. предполагает в свою очередь следущоя 

права сих должностньх лиц при производстве в Окружних судах по гражданским 

делам... 

6. Право на подачу аппеляционньх жалоб на решения Окружних Судов в случаях 

и порядком указанкьм в ст. 290—298. 

Независимо от нечисленньх прав и согласно с 20 ст. учреждения Суда Вьюшей 

инстанции 25 ноября 1878 года, советнику казеннаго или инаго соответственнаго 

управления, в случаях предусмотренньх в ст. 10 и 11 названнаго учреждения, должно 

бьть предоставлено право обжалования тех окончательньж решений и приговоров 

Окружньх и Губернских Судов, которы постановлень по делам, которме означень 

должностния лица принимали, согласно 74 ст. участие. 

Вьше изложеннья указания прошу принять к руководству. 

Управляющмй Судебньм Отделом, Действительньй Статский Советник: /п./ 

Лукьянов, 

И.д. Начальника Отделения: /п,/ В. Палаузов. 

 

УЧРЕДЯВА СЕ ВЪРХОВЕН СЬД В СОФИЯ ЗА ПЛОВДИВСКАТА 

И СЛИВЕНСКАТА ОБЛАСТИ /ГУБЕРНИИ/И ЗА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ 

Постановление 

нз Императорския Российский Коммиссар за учреждението на 

върховен съд в София за Пловдивската и Сливенската области /губернии/ 
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и за княжеството България, 

Получено 5-ий февр. 1879 г. 

С постановлението от 20 септемврий на тая година аз поръчах на подлежащите 

правителствени места и лица да въведат повсеместно в действие Временните правила за 

устройството на съдебната част в България, утвърдени от мене на 25 август от тая 

година. Установените по тия правила две инстанции на общи съдове и административна 

съдове обезпечват отсега нататък, колкото е възможно, правилното и за всичките 

еднакво отмерване на правосъдието. Но за да се даде още по-голямо обезпечение за 

справедливата и еднообразната посока /направление/ на съдебните дела, и в развитие на 

324, 896 и 923 статии от Временните правила аз припознах за необходимо и 

своевременно да се учреди в София върховен съд за потъжване срещу окончателните 

решения, които се постановяват от съдовете на двете първи степени и да се простре 

ведомството на този съд и върху Пловдивската и Сливенската области, които са 

временно поверени на моето по-горно управление и надзор. 

Съгласно с това и като утвърдих представените ми от съдебня отдел правила за 

учреждението на върховен съд, постановявам: да ся въведат означените правила в 

действие временно в Пловдивската и Сливенската области, а така също и в Българското 

княжество. 

Попълнението на настоящето постановление поръчвам както на управникът на 

съдебния отдел, така и на другите правителствения места и лица, по принадлежност. 

София, 25 ноемврий 1878 года. 

Първообразното е подписал Императорский Российский Комммссар Генерал—

Адютант Княз Дондуков Корсаков 

ПРАВОМОЩИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД 

Учреждението на върховен съд, 

Утвърдено от Импереторский Российский Коммиссар, на 25 ноемврий 

от 1878 година в София, 

1. В развитие на 324, 896 и 923 статии от Временните правила за 

устройството на съдебната част в България, се учрежда в София върховен съд. 

2. Върховният съд се състои, под председателството на управникът на 

съдебния отдел, от три члена, които назначава Императорския Российский Коммиссар. 

3. Решенията се постановяват по вишегласието на членовете, които се 

намират в заседанието, в случай на равенство, гласът на председателят дава 

надтегвание. 

4. Докладът на делата се извършва от членовете на съда, а всичкото 

взаимнописание относително до молбите и тъжбите се съсредоточава в съдебния отдел. 

5. Страните, които участват в делото, не се привикват за да се чуят, но нито 

на тях, нито на поверениците им не се забранява да присътстват при докладът на делото 

и да дават устни обяснения. Свидетелите и другите прикосновенни до делото лица 

могат да се привикват за чувание по усмотрението на председателите или на същия съд, 

или по молбата на страните, ако въз това е пряко указано в прошението и ако съдът 

намери за необходимо привикването на свидетелите. 

6. Жалбите срещу решенията на съдовете по углавни, граждански и 

търговски дела, а така и жалбите срещу решенията на административните съдове се 

подават в съдът, който е постановил решението, до две недели от деня как е стъпило в 

законна сила решението. Подлежащия съд е длъжен в три дни вътре да препрати 

жалбата или прошеннието в съдебния отдел. Бериите по производството на делото, по 

привикванието на свидетелите, на вещите люде и по изпращането на длъжностни лица, 

се определят от общите правила за съдебните разноски. 
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7. Молбите по граждански и търговски дела се подават на проста хартия с 

марка от пет гроша.  

8. При жалбите и молбите се прилагат, в първообразните или в 

заседателствени преписи, всичките необходими документи, а така и препис от 

съдебното решение, срещу което става потъжване. 

9.  При молбите по граждански дела освен показаните в предидущата статия 

хартии, се прилага и сентенция от ковчежничеството, че молителят е внесъл залог от 40 

франка. Ако жалбата се припознае за неоснователна, този залог влиза в текущите 

приходи на Българската земя. 

10. Във върховния съд могат да се подават жалби само срещу окончателните, 

влезли в законна сила, решения и присъди, които са постановени от съдовете в 

качеството им на последна инстанция. Срещу решенията и присъдите, които са влезли в 

законна сила само и само защото страните не са подали въззивна /апелационната/ си 

жалба в срокът, не може да става потъжване. 

11. Срещу означените в предната статия решения и присъди може да става 

потъжвание в следните случаи: 

1/ кога е нарушен ясния и несъмнен разум /смисъл/ на законът или 

същественните форми на съдопроизводството; 

2/ кога решението е постановено от съдът не при узаконен състав на 

присъствието; 

3/ кога съдът е постановил решение по дела, които не подлежат на неговото 

ведомство; 

4/ кога съдът е изрекъл присъда за по-много отколкото е искала страната; 

5/ кога съдът е постановил решение за такива предмети, за които страните не е 

молила; 

6/ кога съдът е постановил решение по всичките точки /пунктове/ на жалбата, 

като ги е оставил без разглеждание; 

7/ кога ведно и същото решение се заключават разпореждания, които пряко си 

противоречат едно на друго; 

8/ кога в един и същи съд, помежду същите страни, по същия предмет и въз едни 

и същите основания, са постановени в последната инстанция решения, които си 

противоречат едно на друго; 

9/ кога съдебното решение е нарушило правата на трети лица, които не cа 

участвали в делото. В този случай срокът за подавание жалбата се смята от денят, 

когато решението е станало известно на третото лице; 

10/ кога решението е основано въз документи, лъжливостта на които е излязла на 

яве след като е стъпило решението в окончателна сила или кога са ся открили нови 

същественни обстоятелства, които не са били разглеждани от съдът, който е постановил 

решението и които могат да имат влияние въз изменението на съдебното решение. В тия 

два случая срокът за подаването жалбата се смята в първия от денят, когато е стъпила в 

законна сила присъдата за углавния съд, че актът е лъжлив, а второ, от денят когато е 

станало известно на молителя новото обстоятелство, въз което е основана молбата за 

преглеждането на решението. 

12. Освен изложените по-горе случаи, в върховний съд може да се принася 

потъжване срещу решенията на областните, съдове, по делата показани в 639 статия на 

Временните правила за устройството на съдебната част. 

13. Подаванието на молба във върховния съд по граждански и търговски дела 

не спира попълнението на решенията. 

14. По углавни дела, щом осъдените са заявили, в три дни откак им се е 

обявила присъдата, желание да се потъжат и в две недели действително са подали тъжба 
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и съдът от първа или втора степени, решението което е постановило изпълнението на 

углавната присъда се възпира догде се разгледа, делото във Върховния съд. 

15. Върховния съд, като отменява /унищожава/ решението или присъдата, 

срещу които е станало потъжвание, постановява заедно с това и решение по 

съществото, без да предава делото в другия съд за повторно разглеждание /отменяне/. 

16. Решенията на върховния съд се обръщат за изпълнение в подлежащия 

окръжен съд. 

17. Решенията на върховня съд не могат да подлежат на никое преглеждане 

отново. 

18. Върховния съд може да се принася потъжвание само против ония 

окончателни решения на съдовете, които /решения/ са постановени от тях въз основание 

от обнародваните на 20 септември от тая година Временни правила за устройството на 

съдебната част в България. 

19. Срещу окончателните решения на съдовете, които /решения/ са 

постановени въз основание от Временните правила, но преди да са открие върховня съд, 

може да става потъжване в този последния съд в един месец вътре от денят на 

откриванието му. 

20. Във всичките случаи, за които не са турени особни правила, върховня съд 

се ръководи от Временните правила за устройството на съдебната част в България. 

 

ПРИ ПОСТАНОВЯВАНЕ РЕШЕНИЯТА НА ГУБЕРНСКИТЕ СЪДИЛИЩА НА 

СТРАНИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОБЯСНЯВА ЧЕ ТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ИЗВЪНРЕДНО 

ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪД 

Управление Циркулярно 

Императорската 

Российскаго Коммиссара Господину Председателю Рущукскаго 

в Болгарии Губернска го суд. 

Отдел Судебний 

Марта 6 дня 1879 года Получено на 12 марта 1879 г. Вх. № 76 

№212 TbipHos. 

На основании 4 статьи 322 Временньх правил решения судов губернски 

считаются окончательньми и могут бить отменени лишь в порядке чрезвьвчайном 

согласно статье 324 тех же правил. 

Этот порядок чрезвичкмньш состоит в обжалований решений губернских судов, -

в суд вьюшей инстанции в Софии и определяется статями 6, 7, 8, 9, 10 и 11 и прочими, 

Учреждения Суда висшей инстанции 25-и Ноября 1878 года. Вследствие сего имею 

честь предложить Вам, что бь во веех решениях Судов Губарнских означалось прямо и 

положительио что решений сии могут бить обжаловани в Суд вьюшей инстанции в срок 

для того установленнь при чем следует сторонам словестно разъяснят их права и все те 

правила кои при подаче кассациоинь жалоб должнь бьть соблюдает, а главнь образом 

сьноситель 

Управляющий Судебньш Отделом Действительньй Статский Совеник. /п,/ 

Лукъяиов. 

Начальник Отделения: /п,/ В. Палаузов, 

ОКРЪЖНО НА ВЪРХОВНИЯ СЬД ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ОБЛАСТНИТЕ 

СЪДИЛИЩА 

УСТАНОВЕНИЯ ЗАЛОГ ОТ 40 ФРАНКА ПРИ ЖАЛБИТЕ ДО НЕГО ПРОТИВ 

РЕШЕНИЯТА НА ТИЯ СЪДИЛИЩА 10 

България Циркуляр 

Върховний съд 
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6 Юиия 1879 година Г-ну Председателю на Областнийт Съд 

6 В Русчук. 

г. София, 

Случва ся щото Областните Съдилища испровождат молби до Върховнийт Съд 

без да е приложена при тих Квитанция от Ковчежничеството за 40 франка залог, 

предвиден в чл. 9-и на постановлението за учреждението на Върховнийт Съд, от 25-и 

Ноемврия 1878 година. Вследствие на това и за избегвание на безполезни отлагания на 

дела Имам честь да ви напомня да ся съобразявате напълно с чл. 9-и на горнето 

постановление; разумява ся, че ще изключвате от това правило молбите по уголовни 

дела. 

ЗАПОВЕД НА ИМПЕРАТОРСКИЯ РУСКИ КОМИСАР ЗА НАЗНАЧЕНИЯ 

ВЪВ ВЪРХОВНИЯ СЬД И СЪДЕБНИЯ ОТДЕЛ 

Приказ 

Императорскаго Российскаго 

Коммиссара 

в Болгарии 

по судебному ведомству № 1. г. София, 23 Мая 1879 года, 

Его Сиятельство Императорския Российский Коммиссар изволил 

назначить: 

1. 

Помощника Начальника Отделения Канцеларии Его Сиятельства Христофоре 

Стоянова членом Суда Вьюшей Инстанции с производством ему штатнаго по новой 

должкости содержания и добавачного в количества тьюячи шестисот франков в гоз с 

13-го сего Мая. 

Бьвшаго Председателя Туртукайскаго Окружнаго Суда, Кириака Цанкова 

секретарем Суда Вьюшей Инстанции, с производством штатнаго по должности 

содержания с 13 сего Мая, 

2. 

Бьвшаго Председателя Туртукайскаго Окружнаго Суда, Кириака Цанкова 

секретарем Суда Вьюшей Инстанции, с производством штатнаго по должкости 

содержания с 13 сего Мая, 

Бьвшаго Председателя Чериоводо— Гирсовскаго (Судебнато Совета Димитрия 

Бодарова Помощником Начапьника Отделения Судебнаго Отдела с произ¬водством 

ему штатенаго по должности содержания с 23 сего Мая, 

Подлинньй подписал: 

правляющнй Судебньнм Отделом, Сенатор, Тайньй Советкик Лукъяновк  

 

ОКРЪЖНО ОТНОСНО ОБРЪЩАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КОНСУЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВЛАСТ1-2 

Русщукский 

Губернатор Циркулярно 

№ 4004 Председателю Рущукскаго Губернскаго Суда. 

Июния 14 дня 1878 г, г. Рущук. 

В силу § 9 циркулярната предписания Императорскаго Рсссийскаго Коммиссара 

в Болгарии от 21 прошлаго Мая за № 950 пребьшающие в Княжества Болгарском 

Консула будут скоситься непосредственно с висшими властоми в крае только по делам 

первостепенной важности; по всем же текущим делам в ВИДЕХ ускорения дел они 

должнь обращатьоя в местния административния и судебння учреждения. В свою 

очерадь и зти все учреждения скосятся прямо с Консулами по объкновеинним делам 

соблюдая все приличия, 
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С таковым предлисании Императорската Коммиссара я уведомляю, Консулов, а 

Вам предлаган принять оное к сведению и изполнению. Губернатор Сттский Советник: 

/п./ Иванов. 

Правитель Концелярии: /п./ Граф Кутузов. 

ЖАЛБИТЕ ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НАПРАВО В НЕГО-2 

България Циркуляр 

Вьрховний съд 13 Июния 187S год. 

№ 11 До Областният Съд 

г. София. в Русчук 

Имам честь де ви съобщъ, че занапред всичките жалби, които постъпват в 

вашийт съд за Върховното съдилище да ся не връщат по причината, че срокът за 

потъжвание бьш изминал, но откак ся уверите, че залогът от 40 франка, установен в ст. 

9 ст. постановлението за учреждението на Вьрховннй съд, е платен, да ги пращате 

безразлично в Върховнийт съд, който ще решава сам дали потьжванието е направено на 

време. 

Председател: /п./ Д. Греков. 

Секретар: /п./ К. А. Цанков. 

 

  ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ СЪДИЛИЩАТА 14 

Управление Императорската Российскаго Коммиссара 

Е 

Отдел судебньй м.юня 18 дня 1879 года В 601. г. София. 

По докладу моему его Сиятельство Императорский Российский Коммиссарр, в 

виду оказавшейся недостаточности положеннмх по штатам складов содержания 

служащи; В канцеларии судов - секретарей, кг. помощников, пиецов и разсьшьних, 

изволил разрешить предоставить председател ям право распределнть век сумму, 

асскгнованную по штату подлежащата суда кв содержание вмшеназеанньх должностнь 

лиц между меньшим числом чинов, чем какое положено по штату, дабь таким образсм 

увеличать и; содержание к привлече ка службу людей более способны 

Сообщая Вам о сем для руководства, считаю нужньм присовокупить что 

уменьшение числа служащи; в вида правильнаго течения делопроизводства в суде, 

дояжко иметь однако свои предел. По се му в окружкмх суда, где не полагается двух 

отделений должнь бьть непременно: 1 секретарь, 1 помощник,1 писец, 2 разсьльнь; в 

окружнь судах с двумя отделения ми — 1 секретарь,2 помощника, 2 писеца и 3 

разсьльньх; в губернских судах — 1 секретарь, 1 писец и 1 разсьльньй. 

Управляющий Судебньм Отделом, Сенатор, Тайньт Советник: Лукъянов. 

За Начальнике Отделения В. Палаузов. 

ОБГЕРБВАНЕ НА КНИЖАТА 

Управление 

Императорскаго Циркулярно 

Российскаго Коммиссара 

в Болгарии Г-н Губеонаторам. 

Финансовий отдел 

3 Юлий 1879 годе 

№ 2859 

Г. София. 

При това са препращат 100 екземпляра от Временното Положение за гербовия 

сбор, утвърдено от Императорския Коммиссар на 9 Юний тая година. 

На основание на това Положение гербовия сбор са подразделя на простий и 

актовий. 



41 
 

Простия гербов сбор, който се взема от прошенията и прочийто производствения 

книжа, е установлен в два размера, именно: В один франки в петдесет сантима и за 

вземанието на тоя сбор финансовия отдел е распратил гербови марки в достатъчно 

количество. 

Като признава, вследствие на това, възможно от сега да са пристъпи към 

вземанието съгласно правилата на положението, простия гербов сбор, финансовийт 

отдел най-покорне моли г.г. Губернаторите да направят следующите распореждания: 

а/ Да разпратят испращаното положение в всичките правителствени учреждения 

на Княжеството по два, а е съдебните места и по три екземпляра. 

б/ С време получението положението на местата да се прекрати вземанието на 

гербовия сбор по съществуващите сега способи, които съгласно положението трябва да 

се заменят с покупката на гербови марки непосредственно в казакечействате с пари в 

брой: при това не трябва да са искат никакви обявления или писменни книжа за парите, 

които са внасят в хазната за гербовите марки. 

и в/ Да са иска немедленно внисанието в Казаначействата на всичкия гербов 

сбор, който е собран до настоящето време от тия места или лица, на които това е бьло 

възложено и да им се потвърди да не вземат вече този сбор. 

Колкото са отнася до актовия сбор, който са подразделя собственно на актовий и 

на векселний /менитеяничний/, та до испращаниетс на пълното количество, 

предназначени за това гербови марки и особени книги за менителници, тоя сбор са 

внася в окръжните съдове, когато документите са представляват за свидетелствование, 

за което и трябва да са прави на тях забележка или са внася от частните лица в 

казаначействата под квитанция, кога е съставен совершенния документ по домашний 

порядок, т.е. не са представляват за засвидетелствозакие по нотариални порядок.  

При това Отдела просовокуплява, че г.г. губернаторите трябва на основание 

собраните сведения, да сообщат на финансовото управление на Княжеството: в 

достаточно ли количество са снабдени за година Казанчействата с гербови марки пo 1 

франк и /по/ 50 сантима; и че ако и според 7 чл. на Правилата за търговията с пития на 

едро и дребно, обявленията за получение на патенти от хазната да са подават на 

установленната гербова книга, но при издаванието на Положението тая мярка са отмени 

и за това не трябва да са мека гербов сбор за казанните обявления. 

Управляющмй Фииансовий отдел: К. Бух. 

М. Д. Началника Отделения: Н. Патропавловский. 

СТРАНИТЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ СВОИТЕ ИСКАНИЯ ДО СЪДИЛИЩАТА И 

УСТНО 

Министерство Циркулярно 

на 

Правосъдието 

№764 Г-не Председателю 

2. Юлй 1870 г. на Областни Съд в г. Рущук. 

г. София 

В Министерството на Правосъдието има сведения, че при разглеждането делата 

Окръжните Съдове не прилагат добре статиите 98, 100, 101, 102 и 103 от „Временните 

Правил”. В някои съдилища било прието за закон щото всички тъжещи да представят 

писменно своите искания. Понеже речените стати нямат този изключителен смисъл, 

имам чест, Господине Председателю, да ви съобщя, че в Окръжните съдилища 

постъпват жалби не по усмотрението на Председателя, но по удобствата на съдещите се, 

т.е. че страните имат право да представят своите искания устно /словесно/, ако намерят 

това за тях по-удобно, както се случва с безграмотните, а съдът трябва да изпълнява 

своя дълг според нарочните за това статии 102 и 103 /напълно/ във „Времените 
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Правила”. За това ви предлагам, щото за напред безграмотността на просителите да не 

става причина за затруднение в бързото и свовременно изпълнение на Правосъдието. 

Всяко съдилище е длъжно да приема за разглеждане и неписменните искания на 

страните, както и писменните. 

Министър: /п./Д. Греков. 

За Началник на Отделението: /п./ Да. 

ЖАЛБИТЕ ПРОТИВ СЬДИИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ 

ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЬД 77 

Министерство 

на Господину Председателю на Рущукский 

Правосъдието Областмьй Аппелляцционий Съд. 

№ 808 

1-ий Август 1879 г.  

г. София. 

Понеже делото по тъжбата на Мартина Каловас поверенник Дели Неджибов 

против Председателя на Русчукский Окръжен Съд според ст. 915 п. 3 /Временните 

Правила/ подлежи на разгледувание пред Административния Съд, то съобщете Г-ну 

Каловасу да са съобрази с вьшеозначената статия от Времеините Съдебни Правила, 

Министър: /п./ Д. Греков. 

Началник на Отделението: /п./ П. В. Горбанов,  

ПРИКАЗ 

ПО 

Русчукската Губерния 

Понеже членовете 57 и 58 от Конституцията на Българското Княжество гласят, 

че „Всичките български подданици са равни пред законът и разделение на съсловия в 

България не съществува". При това още „Титли за Благородство и други отличия също и 

ордени не могат да съществуват". 

Затова считам за длъжност да обявя за всеобщо знаяне, че от сега нататък 

никакви титли за Благородство и отличие не се позволяват в административните и 

съдебни кръгове на поверенната ми губерния и всички прошения в дела, които носят 

такива титли ще да се връщат назад като противни на казанните членове на 

Конституцията. 

Рущушкий Губернатор, П. Теодоров 17 септемврий 1879 г. 

Русе № 4В 

Вярно: Управител на Канцеларията: /п./ Джумалиев, 

УЧАВСТВУВАЩИТЕ В СЬДОПРОИЗВОДСТВОТО ЛИЦА МОГАТ ДА ДАВАТ 

ОБЯСНЕНИЯТА СИ И НА МАЙЧИНИЯ СИ ЕЗИК 

Министерство 

До Г-н Председательт на Аппелативний 

Правосъдието Съд в Русчук, 

Септемврий 21, 1879 г. 

Г. София 

Понеже стават оплаквания от много места, че турският език не са допущал в 

съдилищата поне за словесни разяснения, предписвам Ви, г-не председателю, че когато 

се яви лице от небългарско произхождение и не могат да се обясняват на български, то 

да им ся допрощава за сега да обясняват устно тъжбите си на матерният им език, ако 

поне един от членовете на веренний вам съд познава такъв език. 

За Министър на правосъдието Министър на Външните дела и изповеданията: /п./ 

М. Балабанов, 

Началник на Отделението: /п./ П. В. Горбанов, 
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ВСИЧКИ ЛИЦА СЛЕДВА ДА ПИШАТ МОЛБИТЕ СИ ЯСНО И ПО 

ВЪЗМОЖНОСТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА 20 

Приказ 

по 

Руссенската Губерня 

Г 52 

Понеже често се случва щото някои писатели на прошения от невежество 

законите и редът или от слаби познания на грамотност не написват точно и ясно 

прошенията и с това дават причина на затруднения или даже неоправдания на делата на 

населението. Още на някой прошения, на които трябва да има тимбера, не турят, а на 

други, на които нетрябва турят се пак от невежество. 

Затова предписвам на Г. г. Окръжните Началници и на Полициймейстора в град 

Русе да обявите за всеобщо знание, че всички, които пишат прошения трябва да 

внимават, за да бъдат точни и разумни, ясни и по възможност съобразени с редът и 

законите. Затова трябва и с подписа си да подписват на прошението, за да бъде явно, 

кой го е писал, защото случай на погрешка или пропущание на смисъла по невнимание 

или неспособност отговорността пада на писателя. 

Руссенский Губернатор: Теодоров. 

3-й Октомврий 1879 год. Г. Русе, 

Вярно: Управител на Канцеларията:/п./ Джумалиев, 

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ПРИЗОВКАРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 21 

Министерство 

на Господину Председателю 

Правосъдието на Русчукский Аппелативен Съд, 

№ 1385 

23-мй Октомврий 1879 г. Г. София 

В отговор на представлението от 6 октомврий 1979 година/ под № 442 имам чест 

да съобщя, че заглавието на третата глава на 5-та книга за съдебните разноски говори за 

разсипниците, които връчват повестки и за членовете, които полагат решенията в 

изпълнение без да прави никаква разлика; понеже в следващите стати на глава 111 

бериите, които има да зема член изпълнител на решенията, са твърде значителни и не 

може в никой случай да се предположи, че те могат да бъдат вземани в полза на членът, 

който привежда решението в попълнение, и понеже от друга страна в заглавието не се 

прави никаква разлика, то трябва да се заключава, че законодателят не е имал предвид 

да остави да постъпи бериата предвидена в 1008 ст. в полза на разсмяните. 

Министър: /п/Д. Греков, 

Началник не Отделението: /п./ П. В. Горбаиов. 

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ОТНОСНО ТОВА МОЖЕ 

ЛИ ТОЯ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ПОСТЪПИЛИТЕ ПРИ НЕГО ЖАЛБИ БЕЗ ДА 

РАЗПОЛАГА С ДЕЛОТО НА ПЪРВАТА И ВТОРАТА ИНСТАНЦИЯ 22 

България Окръжно /циркулярно/ 

Върховний съд. До Руссенский Областен съд 

27 Октомврий 1879 год.,в г. Русе. 

№ 48 

г. София 

Върховният съд в разпоредителното си заседание на 6-й Октомврий 1879 г., в 

следния състав: Председател X. Стоянов, Членовете Ив. Пенчович и П. X. Стаматов, 

Секретарят П. П. Карапетров по предложението на Председателят, обсъжда следващите 

въпроси: 1./Дължими ли са Окръжните, Областните, а така също и Административните 



44 
 

съдилища при представянето във Върховния съд на подаваните молби да прилагат и 

своите производства и дела и 2./ Може ли Върховният съд да разрешава молбите без да 

има на ръка - предвид, делата на съдилищата от първата и втората инстанции? 

Върховният съд при разрешаването на тези въпроси взе в съображение следното: 

а/ По смисълът на 8-ми член на Учреждението на Върховния съд, тъжащата се страна 

трябва да представи във Върховния съд - в първообраз или в засвидетелстване препис,  

всичката необходима документация, а така също и копие от съдебното решение, срещу 

което става потъжването, т.е. само такива документи, с които тъжащата се страна са 

домогва да докаже една или повече от показаните в 11-и член на Учреждението на 

Върховния съд причина за отмяна на решението, срещу което става потъжването; б/ 

Върховния съд може основателно, правилно и без затруднения само тогава да разреши 

молбата, когато има производството на тия съдове, в които са е разгледвало делото: 

например, за да се разреши основателността на молбата за нарушение съществените 

форми на съдопроизводството (1 чл., 1 пар. на Учреждението на Върховния съд/, 

потребно е да се има на ръка първообразния протокол на Съдебното заседание на тоя 

съд, срещу решението, на когото е подадена молба във Върховния съд, според 5 и 15 

членове на Учреждението на Вьрховния съд, е предоставено, в случаите за отменянето 

на окончателните решения или приговор да взема от своя страна мерки за проверката на 

доказателствата по делото и да постановява решения или приговор по същество и това 

предписание на закона само тогава може да бъде изпълнено, когато Върховния съд 

може да види какви именно данни по делото са установени и как са те установени. 

Върховният Съд вследствие на изложенните съображения и на основание на 

5,8,11 и 15 членове на Учреждението на Върховния Съд  определя: 

Да се напише и изпрати Окръжно писмо до Окръжните, Областните, а така също 

и до Административните от първа и втора инстанция Съдове, с което да им се обяви, че 

всеки път когато изпращат във Върховния Съд молби по углавни, граждански и 

търговски дела да прилагат всичкото производство от първата и втората инстанция 

/двете дела/ заедно с всичките находящи се в делата документи. 

Първообразното подписали: 

Председатель: X. Стоянов, 

Член: Иванчо Панчович. 

Член: Порфирий X. Стаматов. 

Секретар: П. П. Карапетров. 

Вярно с първообразното: 

Секретар: /п./ П. Карапетров 

УСКОРЯВАНЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

В СТОЛИЦАТА 

Руссенский 

Губернатор До Руссенския Аппелативен Съд 

№ 6824 

9 Ноемврий 1879 г. 

Русе 

Господин Министър на Вътрешните Дела с отношението си от 27 Октомври под 

№ 3441 ми съобщава, че Началникът по Пощенското Отделение с отношение под № 

3074 му съобщил следващото: че за да се извършва едновременно и бързо раздаването 

на официалната Кореспонденция в Столицата Главното Пощенско Управление намира 

за най-уместно и целесъобразно да вземе за ръководство ония правила, които 

съществуват в другите държави и затова наредило този ред: 

1/ Пощенската кантора държи журнал, в който записва всичката официална 

кореспонденция приета с пощата и адресирана до правителсвените учреждения. 
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2/ Всяко едно учреждение отрежда един от своите чиновници да приема от 

пощенската кантора адресирана на това учреждение официална кореспонденция и да се 

разписва в гореказаният журнал. 

3/ Определените за това чиновници ще представят в Пощенската Кантора. 

ГСУ, том 80/81, Юридически факултет, 3 481 

 

  

Свидетелство за удостоверение, че те са натоварени с приеманието на 

Кореспонденцията. 

Като Ви съобщавам за това, което е напълно одобрено от г. Министъра на 

Вътрешните Дела, предлагам да го имате за сведение и ръководство. 

Губернатор: /п./ Ю. П. Теодоров. 

Управител на канцеларията: /п./ Джумалиев, 

3-4 ОБРЪЩАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ КОНСУЛИ КЬМ СЪДИЛИЩАТА 

Копие от Окръжното Отношение на Министерството на Вътрешните дела под № 

3854 от 19 декември 1879 година. 

Господине Губернаторе! 

По повод на Отношението на Руссенския Окръжен Съд от 23 Октомври под № 

1431 към Руссенският Губернатор, препратено до Министерството на Правосъдието 

относително за предупреждението, което трябвало да се направи към иностранните 

Консули, каквото в тяхните тъжби се обръщат направо към съдилищата, а не чрез 

Губернаторите, чест имам де Ви заявя Господин Губернаторе, на основание на 

решенията на Министерството на Правосъдието и Министерството на Външните 

работи, препратено нам с Отношение от 11 текущия декемврий под № 591, че в Силата 

на Капитулациите, а не на циркулират на Императорский Российский Комисар, който 

има сила само до Русската окупация - инностранните Консули в тяхните тъжби и 

отношения със Съдилищата ще се обръщат само чрез местните Губернатори тъй както 

те представляват Централната Власт, към която са акредитирани Консулите. Това никак 

не умешава независимостта на Съдилищата, тъй както споменатият Губернатор с 

препровождането на Консулските искове не им предписва решението от напред. 

Управляващ Министърството на Вътрешните дела 

Подписан: Pore. 

Главен секретар: Д. Великсн, 

Началник на Отделението: Д. Д. Агура, 

Точний преписал с първообразното: /п./ Карамихаилов. 

ТЪЛКУВАТЕЛНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ОТНОСНО 

ФУНКЦИОНАЛНАТА ПОДСЪДНОСТ ПО НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА № 5 

България Циркулярно 

Върховния съд До Руссенския Областен съд в 

17 декемврмя 1879 год, г. Русе, 

г. София. 

В распоредителното си заседание на 5 Декемврия 1878 година Върховния Съд в 

следния състав: Председател Христо Стоянов, Членове Иванчо Пенчович, Порфирий X. 

Стаматов, Гаврийл А. Моравенов и Секретар Петър П. Карапетров, обсъжда 

предложението от Председателя следващото обстоятелство: Съдовете от първа степен, 

както окръжните, така и Административните, неправилно приспособяват 541 статия на 

Временните Правила за устройството на съдебната част в България, т.е. при 

определяването на подсъдността по въпроса за окончателните решения на углавните 

дела, съдовете от първа степен вземат за основание не това наказание, което е 

определено от закона за разглежадното престъпление или простъпка, а това, което 
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определяте /съдовете/ в присъдите си. Такава неправилност Върховния Съд е съгледал в 

няколко дела, именно в делото на Горанов, на Радославова, на Кихлибарев и проч. и 

проч. 

За разрешаването на тоя въпрос, Вьрховния Съд взе в съображение: 1/ че както 

окръжните, така и Административните Съдове само в тия случаи решават делата 

свършено, кога определеното в закона наказание за престъплението или простъпката, 

които са разследват, не надминава тримесечен запор или затвор в тъмницата, или 

петстотин гроша парично възискание /541 и 916 статии на Временните Правила за 

устройството на съдебната част в България/, на което за основание трябва да вземат 

вашето /maximum/ наказание; 2/ че съгласно с предписанията на казаните 541 и 916 ст. 

ст. на Временните Правила съдовете от първа степен могат да постановяват 

окончателна присъда примерно по следващитее престъпления и простъпки, а именно: 

по предвидените престъпления в 117 чл. първото положение -132, 139, 158, 214, 215, 

226, 227, 238, 254 до 264 членове на турския Закон за Наказанията, напротив, по 

предвиденното престъпление, например в първата половина на 112 чл. на казания Закон 

за Наказанията, съдовете от първа степен не могат да постановяват окончателна 

присъда, за това че вашето наказание за това престъпление е шестмесечен затвор, а без  

такова престъпление не може да са разреши от първостепените съдове; 3/ че 

неправилното приспособяване от първостепенните съдове 541 от Временните Правила 

прави бавно движението на углавните дела, като страните своевременно се лишават от 

правото си да пренасят делата си за разглеждане в съда от втора степен, т.е. във 

въззивния съд. 

За това Върховния съд определява: гореизложенните разяснения на 541 статия на 

Временните Правила за устройството на съдебната част в България да се съобщат чрез 

общо писмо /циркуляр/, което да са разпрати за ръководство на всичките съдове от 

първа степен, а така също за сведение и на въззивните съдове. 

Първообразното подписали: 

Председател: Христо Стоянов, 

Член Иванчо Пенчович, 

Член Порфирий X. Стаматов, 

Член Гавриил А. Моравенов. 

Подписано от Секретаря Петър П. Карапетров Вярно с първообразното, 

Секретар: /п/ П. П. Карапетров. 

 

МЯСТОТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ 

НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ 26 

Програма за празник 

30 август 1879 г. 

Часът по 8 1/2 сутринта Негово височество ще приеме приветствията на военната 

и гражданската си свита. 

Девет часа молебен за Княза и Негово Императорско Величество Цар 

Освободител. Десет часа: Негово Височество ще да приеме в Дворецът приветствията 

на дипломатическото тяло и на висшите държавни чиновници, които Ще да се приемат 

по следния порядък: 

Дипломатическото тяло. 

Министрите. 

Духовенството на разните вероизповедания. 

Войската. 

Върховния Съд. 
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Генералните секретари и Началниците Отделения на разните Министерства. 

Върховен Медицински Съвет.  

Софийский Губернатор,  

Апелативния Съд в София. 

Софийския Окръжен началник. 

Софийския Окръжен Съд. 

ПРОЕКТ ОТНОСНО НОВ ЗАКОН ЗА ВЪРХОВНИЯ СЪД СПОРЕД ТРОННОТО 

СЛОВО НА КНЯЗА ПРЕД ПЬРВОТО ЗАКОНОДАТЕЛНО НАРОДНО 

СЪБРАНИЕ 31 

Тронната реч, с която Негово Височество Българският Княз Александър I откри 

вчера на 21 октомври 1-то Българско законодателно народно събрание в София. 

Господа Представители! 

Пръв Български княз, с радост поздравявам Първото Българско законодателно 

народно събрание... 

Трудностите по Вътрешното Управление, които имаше да посрещне едно ново 

Правителство в една нова страна, едвам повикана за нов политически живот в 

конституционни форми са за всеки понятни! 

Всичките отрасли на Управлението имат нужда от разработване и уреждане. В 

късо временното си съществуване правителството ми можа да направи само някои 

законопроекта. 

Така на вашето обсъждане ще да се представят законопроекти: 

1. За разделение на територията. 

2. За общинното самоуправление. 

3. За устройството на Администрацията. 

4. За жандармерията. 

5. Законопроекти и правилници за уреждането на телефонното управление и 

за направата на пътищата... 

15. Законопроект за нова съдебна организация. 

16. Законопроект за учреждението на мирови съдилища и присвоене на 

кметовете някои съдебни обязаности, и 

17. Законопроект за по-пълното и окончателно устройство на Върховния 

съд... 

Да живее България! Александър 

РАЗШИРЯВАНЕ ПРАВАТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И УВЕЛИЧАВАНЕ НА 

СЪСТАВА МУ. 

Доклад до Князът 

Номер 15 

Господарю! 

От жалбите, които дохождат в Министерството на Правосъдието от страна на 

лица, които се оплакват за разни неща при производството на делата ни в Съдебните 

учреждения, а тъй също и от отчетите, които самите съдебни учреждения препращат в 

Министерството между другото се забелязва, че Съдебните учреждения в Княжеството 

поради недостатъчното приготовление по правоведната част в личният състав, 

непълнотата и неточността на действащите граждански и уголови  закони, а понякога и 

поради несъответственността на тези закони със съществуващия государствен и 

обществен строй, имат крайна нужда за подобно разяснение не само съществото на 

съдебните обязаности на съдниците, но и съществото и същинският смисъл на законите, 

които съдиите прилагат. 

Министерството на правосъдието от своя страна полага всевъзможни усилия, 

които зависят от него, за да накара съдниците да изучат и усвоят служебните си 



48 
 

обязанности, доколкото му допуща Съдебна администрация. А колкото за разяснението 

действащите закони, което е необходимо за съдебньте учреждения, то в този случай 

непосредствените усилия на Министерството, ако се направят те за разяснение на 

законите, би се представило като намесване в чисто съдийската сфера. 

Разяснението и тълкуванието на законите за еднообразното и правилното им 

приложение по всичките образувани господарства зависи не от Съдебната 

Администрация, а от Вьрховния съд в нея страна. 

Основният закон на Княжеството в туй отношение не е постановил никакво 

отстъпление от господстващия порядък по тая част в другите Европейски государства. 

Затова разяснението и тълкуванието на закона и у нас трябва да е принадлежност на 

Върховният съд. 

А Върховният съд на нашето Княжество, тъй както е съставен в този вид и в този 

състав, които се определят чрез втора статия на учреждението на тоя Съд, не е никак в 

състояние да вземе върху си осъществлението на гореозначената задача, колкото и да е 

желателно това за практическите нужди на Съдебните учреждения. Учреден в това 

време, когато в България не е могло да има строго разпределение между Съдебната и 

Административната власт, Върховният Съд според учреждението си не заключава в 

себе си всичките атрибути, които би трябвало да се предоставят като на най-високо 

Съдебно учреждение в страната. Според учреждението си Върховният Съд не е имал 

даже своя Канцелария, и съдебните дела е трябвало да постъпват в него само чрез 

посредството на Съдебния Отдел, управляващ на който е бил в същото време и 

председателя на Върховният Съд. Ако отсетне и да бе назначен особен Председател на 

Върховния Съд и да се образува особенна канцелария, пак на тоя Съд не е предоставено 

правото да влязва в непосредствени сношения със съдебните учреждения на 

Княжеството и да издава за тях циркулярни разяснения по възбужданите въпроси. 

Втората и четвъртата статия на учреждението и до сега не са отменени. Разглеждането 

на дела, които са се внасяли чрез Съдебния Отдел като единствена задача възложена на 

Върховния Съд чрез неговото учреждение определяло е и личният му състав. 

Върховният Съд като е учреден във време на съществуванието Руските Военни 

Съдилища, на които са били подсъдни всичките углавни дела, които са бивали 

аппелирани в военно-кассационите присъствия, то в Върховния Съд, са постъпвали 

само граждански дела и то от най-напред твърде малко. 

При тези условия за действията на Върховният Съд е било достатъчно три члена, 

за да работи с успех. Но сега, когато Върховният Съд разследва и граждански и углавни 

дела, когато съгласно с XXII протокол на Търновското Учредително Събрание под 

ведомството на този Съд принадлежи и предаването под съд лица от съдебното 

ведомство, когато според същийт XXII протокол пред този съд подлежат и дела в 

последна инстанция срещу жалби за отчуждение имущества на частни лица за в 

общественна или государственка потреба, когато най- сетне за да избегне намесването 

на административната власт в чисто съдийската сфера за разяснение и тълкуване 

същинският смисъл на законът при подигане на недуразумения за применението му от 

Съдебните учреждения желателно би било щото това право да принадлежи на 

Върховният Съд. Сега Върховният Съд с един председател и само с трима члена и той 

вече не е в състояние да изпълня всичките задачи, които лежат на него поради 

умножението на делата. Според сведенията, които имам в Министерството, сегашния 

състав на Върховният Съд едвам е в състояние да разгледва жалбите в касационен 

порядък. 

После всичко гореказано и като се има предвид, че окончателното устройство на 

Върховният Съд и представлението му приличните атрибути, като на Върховния Съд в 

страната, ще бъде предмет на особен законопроект; а за сега до приготовлението на 
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такъв законопроект в Народното Събрание, аз би мислил за възможно да се постави 

Върховният Съд в такова положение, при което това Учреждение да бъде в състояние да 

изпълня онези служби /функции/, които според основният закон на Княжеството се 

предполага да му принадлежат, а и чрез това да бъде в състояние да удовлетворява 

практическите потребности, които не търпят отлагане. 

За тази цел аз бьх молил: 

1-во, Да се представи право на Върховния Съд да влиза в непосредствени 

сношения с съдебните учреждения в Княжеството по всичките въпроси, които се 

отнасят до разяснението и тълкуванието на законите за приложението им, като се 

предпише в същото време на Окръжните и Апелативните Съдилища за всички 

недоразумения, които би им се срещнали при приложението на законът да се обръщат 

неправо и непосредственно за разяснение и тълкувание във Bърховният Съд, 

2-ро, Да се увеличи личният състав на Върховният Съд с още трима члена, 

3-то, Неизбежните разноски чрез увеличението на личният му състав, докато се 

внесе на одобрение в Народното Събрание новият бюджет, могат да се вземат за сега от 

остатките по Съдебното Ведомство, 

4-то, Ако бъде угодно на Ваше Височество да одобрите гореказаното най- 

покорно моля да благоволите и подпишете приложеният тук указ, 

София 19-ти януари 1880 г, 

С-м, Господарю, на Ваше Височество най-покорен служител и верен поданик. 

Министър на Правосъдието: Д. Греков. 

Указ 

номер 50 

Ний Александър I 

С Божия милость и народната воля 

князь на България, 

Според докладът на Наший Министр на Правосъдието от 19-ти януарий 1880 

год, под номер 15 постановихме и постановявами: 

Статья I. Да се предостави право на Вьрховният Съд да влязва в непосредствени 

сношения с съдебньте учреждения в Княжеството по всичките въпроси, които се 

отнасят до разяснението и тълкуванието на законите за приложението им, като се 

предпише в същото време на Окръжните и Апелативните Съдилища за всички 

недоразумения, които би им са срещнали при приложението на законът де се обръщат 

направо и непосредственно за разяснение и тълкувание във Вьрховния Съд. 

Статья II. Да се увеличи личният състав на Вьрховния Съд с още 3 члена. 

Статья III. Неизбежните разноски чрез увеличението на личният му състав до 

като се внесе на одобрение в Народното Събрание новият буджет да се вземат за сега от 

остатките по съдебното ведомство. 

Статья IV. Нашият Министър на Правосъдието се натоварва с попълнението на 

настоящият Указ. 

Издаден в Нашат Дворец в София на 18-ти януари 1880 год. 

На първообразното подписано: Александър. 

Приподписано: Министър на Правосъдието: Д. Греков. 

ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ОТНОСНО, 

ТЕЛЕГРАМИТЕ ДО НЕГО, ПОДЛЕЖАЩО НА ПУБЛИКУВАНЕ В „ДЪРЖАВЕН 

ВЕСТНИК" И ДРУГИТЕ СТОЛИЧНИ ВЕСТНИЦИ 29 

Вьрховния Съд 

Определение Номер 7, 

София 12-ти януари 1880 година. 

Днес в разпоредителното си заседание Върховния Съд в следващия състав:  
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Председател: Христо Стоянов, Членове: Иванчо Пенчович, Порфирий X. 

Стаматов, Гаврийл А. Моровенов и Секретар Петър П. Карапетров обсъжда 

предложенното от Председателят питане: как трябва да се отнася Върховния Съд към 

телеграмите, които се изпращат до него от страните или от участниците в делото? 

За да разреши това питане Върховния Съд взе в съображение: 1/ Страните и 

участвуващите в делото лица подават в съдилищата молби, жалби, тъжби, заявления - 

писменно или устно /словестно/ /100, 103, 230, 281, 326, 555, 672 и 860 статии на 

Временните Правила за устройството на Съдебната част в България и 6—8 статии от 

Учреждението на Върховния Съд/; 2/ Според 954 ст. и забележките 1 и 2 към тая статия 

на същите Временни Правила за молбите, които се подават по гражданските дела в 

съдилищата, председателите и на членовете на съдебните места - употребява се гербова 

хартия от пет гроша или се възискват гербовите мита в брой - също при словесните 

молби се заплаща гербово мито; при неспазването на изложенното правило молбата 

остава без внимание /956 ст. на същите Бр. Пр./ 3/ Според 906 ст. от същите Вр. Правила 

всичките молби, обяснения, жалби и отзиви по углавните дела, подават се на проста 

хартия без да се възникват някакви разноски; 4/ Молби срещу неприемането на 

касационни жалби от съдовете, които са постановили окончателни решения, могат да се 

подават непосредственно - пряко, във Върховния Съд /838 ст. на Вр. Съд. Пр., 6-20 стат, 

на Учр. Вьр. Съд/; 5/ Из съдебната практика са види, че стават такива случаи, гдето 

съдилищата освен че не приемат касационните жалби, за да ги изпращат в Върховния 

Съд, запират в същото время подсъдимите без да се възпре изпълнението на присъдата, 

както предписва точният смисъл на 14 ст., от Учр. на Върховния Съд/углавното дело на 

Мануил Ангелов, Ангел X. Ангелов и Цеко Ненов, разрешено от Видинския окръжен 

съд с присъдата му от 14-ти ноември 1879 год. н-ро 24/; 6/ Трябва да се предоставят 

всичките средства на подсъдимите, за да имат защитници пред Съдът /98 и 696 статии 

от Временните правила за устройство на Съдебната част в България и 5 ст. от 

Учреждението на Върховния Съд/. 

На основание на изложенните съображения и закони Върховния Съд определява: 

Въобще всичките телеграми да се оставят без последствие освен телеграмите от 

находящите се под стража подсъдими, които се потъжват срещу неприемането на 

касационните им жалби и освен телеграми, с които подсъдимите изобщо би 

упълномощавали някое лице да ги защищава пред Съдът само като защитник, а не като 

поверенник. 

За всеобщо знание това Определение да се напечата в „Държавен Вестник" и в 

другите столични вестници и да се съобщи с окръжно на всички съдебни места в 

Княжеството. 

Първообразното подписали: Председател Христо Стоянов, Членове: Изанчо 

Пенчович, Порфирий X. Стаматов, Гаврийл А. Моравенов; и приподписал секретар 

Петър П. Карапетров. 

ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЬД ОТНОСНО 

ТОВА КОЙ И КОГА СТАВА НА КРАКА ПРИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА 30 

Определение № 1, 

Г. София, 4 Октомври 1880 година, 

Върховния Кассационен Съд на 4 Октомври 1880 г. в Общото си събрание от 

двете отделения, в следния състав: Председател Порфирий X. Стаматов, 

Подпредседател Василий Мишайков, Членове: Гаврил А. Моравенов, Николай 

Михайловский и Теодор С. Бурмов, при Секретарят Найден Л. Бенев и в присъствието 

на Помощник-Прокурора Антонии Т. Теохаров, слуша предложени-за обсъждане и 

разрешение окръжно предложение на Министерството не Правосъдието, от 3 
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Септември 1880 год., под № 1819, което гласи: „по повод на възбудените от Варненския 

Окръжен Съд въпрос и съгласно с отношението на г-на Министъра на Външните Дела 

от 22 Август т.г. под № 2785, имам чест г-не Председателю да Ви съобщя, че при 

разгледванието дела на иностранни подданици в присъствието на Драгоманин, когато се 

чете резолюцията Драгоманинът става на крака само когато стане целият състав на 

съдът.” 

Като изслуша заключението на Помощник-Прокурора, Върховния Касационен 

Съд взе в съображение: 1/ според 269 ст. ст Времените Съдебни Правила, резолюцията 

по Гражданските и Търговските дела се изслушва от публиката стоешком; според 829 

ст, Времените Съдебни Правила всичките лица, които се намират в стаята на 

заседанието, стават от мястото си на крака и стоешком изслушват присъдата; 3/ според 

12 ст. от Инструкцията за Председателите, когато председателстващият провъзгласява 

резолюцията на съдилището и обявява присъдата в окончателна форма всичките лица, 

които се намират в стаята на заседанието освен длъжностните лица, които влизат в 

състава на присъствието стават от местата си и изслушват присъдата стоешком: 4/ в 

съставът на съдебното заседание влизат: Съдиите, Секретарят или неговият помощник и 

Прокурорът или неговият помощник /57 и 58 чл. от Законът за Устройството на 

Съдилищата и 713 ст. от Врем. Съд. Правила/; 5/ Драгоманите, които присъстват в Съда 

при разглеждането на делата на иностранни поданици, в качеството си на повереници 

или защитници не влизат в състава на Съдът; 8/ Въпросът е не за умоление правдините 

на драгоманите, а за приличие и изражение на уважение към Съдът; 7/ главното 

основание, според което всичките лица, които се намират в съдебната стая, се 

задължават да изслушат резолюцията и присъдата стоешком е, че Съдът действува в 

името на Негово Височество Князьт, като Негов упълномощен представител /13 ст. от 

Конституцията - следователно не само драгоманите, но и всички други официални лица 

в Държавата; 8/ достолепието на драгоманите, а още повече тяхните правдиви, само 

защото те заедно с другите по-високопоставени чиновници ще изразяват изискуемото 

приличие и уважение към Съдът, не се умалява; 9/ в упоменатото окръжно писмо не се 

види на какво основание се дава едно такова преимущество - предпочтение на 

драгоманите и 10/ съмнения, които могът да се повдигнат в съдилищата вьрху 

вътрешния ред и делопроизводството, се разрешават окончателно от Върховния 

Касационен Съд /11 ст. от Учр. на Вьрх. Съд; 5, 55 и 75 от Законът за Съдоустройството 

на Съдилищата в България/. 

Основаващ се вьрху изложените закони и съображения Върховния Касационен 

Съд признава: 1/ че прочитанието на резолюцията, съставът на Съдът не става и 2/ 

драгоманите, както и публиката стоешком изслушват резолюцията и присъдата на 

Съдът. Заради туй Вьрховния Касационен Съд определя: Станалото разяснение да се 

съобщи циркулярно /окръжно/ на всичките съдилища. 

ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ОТНОСНО 

ТОВА, ЧЕ СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ ЗА МЕРИ СЕ РЕШАВАТ ОТ 

СЪДИЛИЩАТА. СЪЩО СЪДИЛИЩАТА ПРИВЕЖДАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

РЕШЕНИЯТА ПО ТИЯ СПОРОВЕ 31 

Определение № 2 

Г. София, 4 октомври 1880 г. 

Върховния Касационен Съд в Общото си Събрание от двете отделения на 4 

Октомври 1880 год., в следния състав: Председател Порфирий X. Стаматов, 

Подпредседател Василий М., Членове: Гаврийл А., Николай С. Михайловски и Теодор 

С. Бурмов при Секретарят Найден Л. Бенев и в присътствието на Помощник-Прокурора 

Антонии Т. Т. слуша предложените от Председателя за обсъждание и разрешение, 

първо: Окръжното писмо от г-н Министра на Правосъдието от 6 Септември 1880 г., под 
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3201, Окръжното писмо гласи: „Имам чест, г-н Председател, да ви съобщя за знание и 

ръководство, че Министерския Съвет в заседанието си на 1 Септември като взе в 

внимание, че за решението на процеса, които се подига между разни общини за мери, 

изискват се Административни изследвания, постанови: 1/ Всички процеси за 

обществени мери повдигнати от общини, да се разследват за напред в Окръжните 

Съвети, и интересуващите се страни, ако са недоволни от решенията на Окръжните 

Съвети, да се отнасят в Министерския Съвет, който дава окончателно решение... На 27 

Септемврий т.г. се получи още едно Окръжно писмо от г-н Министъра на Правосъдието 

от 26 Септемврий под № 2163, което гласи: „В допълнение циркуляра от 8 под № 1905, 

имам честа г-не Председател да Ви съобщя, че реченния циркуляр се отнася до спорове 

/препирни/ за мери между общини само, т.е. когато и двете спорещи страни са общини, 

е никак не се отнася до спорове за мери между общини и частни лица: тъй също речения 

циркуляр не се отнася и до други каквито и да било юридически отношения, между 

община и община”. 

Като изслуша заключението на Помощник-Прокурора, Върховиия Касационен 

Съд взе в съображение: 

1/ Принципът, че съдебната власт се отделява от изпълнителната, админи-

стративната и законодателната е приет във всичките конституционни Държави, в 

Органическите Устави, в конституциите този въпрос е точно и определително 

разрешен; а/ Съдебната власт в никой случай не може да се упражнява от 

Законодателното тяло, нито пак от Царят /чл. 1 от Френската Конституция, 3/14 

Септември 1791 год./; б/ Съдебната власт се упражнява от името на Царят от 

независими съдилища, които не са подчинени на никоя друга власт, освен на законът 

/чл. 87 от Пруската Конституция, 31 Януари 1850 год./; в/ Съдилищата са независими в 

кръга на своята компетентност /чл. 14 от Конституцията на Великото Баденско 

Дукство/; г/ Съдиите са свободни и независими /чл. 5 от Австрийската Конституция, 21 

Декември 1867 год./; д/ Съдиите в упражнение на длъжностите си /обязаностите/ се 

водят изключително от законът /Основния Закон в Дания, 7 Ноемврий 1865 г. 28 Юли 

1866 год./; з/ В раздаването на Правосъдието съдилищата са независими и не се 

покоряват на никоя друга власт, освен на законът /чл. 109/, Никоя власт в Държавата, 

нито законодателната, нито административната, не може да се намесва в съдебните 

работи /чл. 110 от Сьрбската Конституция, 29 Юли 1869 год./; ж/ Никакво съдотворение 

/juridictton/ не може да се учреди без да е основано въз един закон /чл. 104 от 

Румънската Конституция, 20 Юни 1866 год./; з/ Съдебната власт е отделена от 

изпълнителната, административната и законодателната /ст. 1, 2, 9 и 10 от Устава на 

Гражданското Съдопроизводство и 1—5,12 и 13 от Устава на Углавното 

Съдопроизводство /Основни Положения Съдоустройство в Росени по Закон 1864 год,, 

20 Ноября ст. 9/ Нашата Конституция тъй също е приела този общи принцип /9, 12. 13, 

108-118, 148 и 160-162 ст./,.. 

2/ Съдебната власт, казва се в Конституцията, в всичката нейна ширина 

принадлежи на съдебните места и лица, които действуват от името на Княза /чл. 13/... 

3/ Закони се само такива постановления и разпореждания, които се съставят и се 

издават от компетентна законодателна власт, а такава власт, според нашата 

Конституция, е Княза и Обикновеното Народно Събрание /6, 10, 43—46, 105 чл. 1 т. и 

108—118 чл. от Конституцията. 

4/ Компетентността на Министерският Съвет и на Министрите е определена 

точно в Конституцията, а именно в чл. 32, 143, 148—151 и 160—162 чл. — От 

посочените статии, на Конституцията се види, че Министерският Съвет и на 

Министрите принадлежи изпълнителната и върховната управителна /административна/ 

власт, но нито от тези статии, нито пак от друг действуващ в Княжеството закон, не се 
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види щото тези върховни правителствени учреждения /уредби/ да имат законодателна 

или съдебна власт. Учредителното в Търново Събрание от ония предмети, които би 

имал да върши Държавния Съвет, определява да се разследват в Министерския Съвет: а/ 

разрешение... и б/ разгледаните работи за отстъпване недвижими имоти, принадлежащи 

на губерниите, окръжията, общините и градовете, сиреч разрешение и запрещение 

отстъпването; тук няма спор, няма две спорещи се страни, а има от една страна 

юридическо лице /община, град/, а от друга правителство: действията, требованията на 

правителството в такива два случаи ся безспорни, не допущат възражения в 

състезателен ред/XX дневник, лист 124/, следователно и не подлежът на разрешение от 

съдебните места; но щом стане спор между две лица, били те частни, били те 

юридически, казана и частно лице, то такъв спор може да се разреши правилно и 

безпристрастно от трето действащо лице, от Съдът /4, 5 и 6 пункт на 148 чл. от проекта 

на Органическия Устав и 123 и 124 лист от Протокола на Учредителното Събрание, 

дневник XXII където между другото е казано: „Длъжността изложена в 4 алинея: ще 

разрешава /Държавния Съвет/ в последниа инстанция препирните за подсъдност 

помежду всички длъжностни лица и правителственни места, тоже се предоставя на 

Касацията". „Подложи се на гласоподаване 5-та алинея и тя се прие както стои в 

проекта, не се реши да се внесе само в дневника и длъжността изложена в нея, да се 

предостави на Касационния Съд", „Прочете се 6-та алинея, която гласи: ще разглежда в 

последна инстанция работи и тъжби по отстъпване частен имот за държавни или 

общественни потреби. Събранието прие щото изложената в 6 алинея длъжност да се 

забележи в дневникът и да се предостави на Кассацията”. 

5/ Мнението на Министрите по въпросите за даване под съд длъжностните лица 

от административно ведомство и по препирни за подсъдность помежду всички 

правителственни места и длъжностни лица, а също и препирни между съдовете от 

гражданско ведомство и военни или духовни съдилища се разрешават окончателно от 

Върховния Кассационен Съд, сиреч действията на Министрите по въпроси съдебни се 

контролират от Върховния Касационен Съд, като от Върховно Съдилище в 

Княжеството /8 и 8 чл. от Допълнение към Врем. Съд. Правила и XXII дневник на 

Учредителното Търновско Събрание, лист 123 и 4 алинея на 148 чл. от Проекта на 

Органическия Устав за Държавното устройство на Българското Княжество. 

6/ Правата на Министрът на Правосъдието като Върховен съдебен 

администратор спрямо съдилищата са: а/ да има общ надзор над съдебните места и 

длъжностните съдебни лица /113 и 114 чл. от Съдоустройството/; б/ да предлага на 

Председателите да взимат мерки и да дават обяснения, като види в някое съдебно място 

натрупване на много дела, бавност или спиране движението на делата /114 чл. от 

Съдоустройството; в/ да ревизира съдебните места и лица и да възбужда дисциплинарно 

производство върху съдиите /116, 117 и 128 чл. от Съдоустройството/; г/ да възбужда 

чрез Върховния Кассационен Съд углавно преследвани срещу съдиите за нарушение от 

тях обязанностите си по службата /128 чл. от Съдоустройството и чл. 4 от Допълн. към 

Врем. Съд. Правила/; д/ да възбужда въпрос за временно отстранение от длъжност на 

един съдия, както за престъпления по службата, тъй и за общи престъпления /106 и 146 

чл. от Съдоустройството/; е/ главното да представлява на Княза за назначение, 

премествание и уволнение на лицата по съдебното ведомство /103, 105 и 107 чл. от 

Съдоустройството/, 162 и 163 чл. от Конституцията; ж/ да прави по Княжески Указ 

разпореждания, за да се въведе един закон в действие и да се вземат потребните за това 

мерки /12, 50 и 148 ст. от Конституцията разяснение на въпросите по материални и 

процесуални закони, когато те се решават нееднообразно, или когато тези въпроси 

повдигат съмнение, а тъй също разяснения за правилното и успешно движение на 

делата в съдилищата се дават от Върховния Касационен съд по предложението на 
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Министъра на Правосъдието или по свое собствено усмотрение /55 108 п. „а" 

Съдоустройството и 39 чл. от Допълнението към Временните Съдебни Правила/. Но от 

изложеното не се види, щото Министрът на Правосъдието да има право да издава 

постановления, които би били задължителни за съдилищата като закон или да прави 

распореждания, неосновани на законите. 

7/ Върховния Касационен Съд... в качеството си на върховен пазител на законите 

надгледва за точното изпълнение на законите и еднаквото им приспособление от 

всичките съдилища в Княжеството: той упазва силата на съществуващите закони, той в 

последна инстанция разрешава препирни за подсъдност между всичките 

правителствени места и длъжностни лица... 

8/ Съдебната власт... принадлежи на Мировите Съдии, Окръжните Съдилища, 

Апелативните Съдилища и на Върховния Касационен Съд; съдебната власт на 

показаните учреждения се простира върху всичките жители на Княжеството и върху 

всичките углавни и граждански дела /чл. 1—5 от Съдоустройството/. Освен изложените 

съдилища, законът признава духовните и военните съдове /забележка към 2 чл. от 

Съдоустройството/...Окръжните съвети са учреждения административни- нестопански, 

а Министерския Съвет е изпълнителна власт /149 ст. от Конституцията/, следователно 

нито Окръжните съвети, нито Министерския Съвет не могат да имат съдебна власт, 

както това се види и от точния и несъмнения смисъл на 13 чл. от Конституцията. 

9/ Съдът дава гаранции на съдещите се страни, като се определя и се ограничава 

неговата деятелност с точни, определени и проствани правила /процедурата/, а с какво 

ще се ръководят Окръжните съвети и Министерския Съвет при разрешението на 

спорове, препирни /процеси/ за мери между общини е неизвестно, защото няма 

съставени и издадени от компетентна законодателна власт правила, следователно 

споровете ще се разрешават не по закон, а по усмотрение, с други думи произволно... 

Законите дават на едно частно лице две инстанции, за да се разреши едно дело по 

същество и освен туй трета Касационна инстанция /1-5 чл. от Съдоустройството/, още 

повече никаква в Държавната власт не може да лиши общините да се потъжват с 

исковете си, споровете им, за мери и пред Вьрховния Касационен Съд. 

10/ Единственото основание, което е било, за да се предаде решението на 

споровете за мери между общините на Окръжните Съвети и на Министерския Съвет... е 

това, че разрешението на подобни процеси, изисквало се административни изследвания, 

но значението, начинът, определението на това изследвание не се види... 

11/ Всеки спор, препирня за едно гражданско право се разрешава от съдилищата. 

За да се определи дали спор за мера помежду общини по своето свойство и качество 

подлежи на разрешение от съдилищата трябва да се определи според законите думата 

мера. Мера е един вид от земите, които са оставени за обща потребност /метруке/ 91—

102 чл. от Закона за Земите. Мера е пасище, което е от древно време присвоено на едно 

село или съдружествено на няколко села, за да пасят на това пасище добитъкът си... 

Споровете, които могат да се повдигнат са от качество, за да се разрешават от 

съдилищата... 

12/ Право придобито от едно окончателно решение по гражданското дело влязло 

в законна сила става право необоримо; също и решение влязло в законна сила не може 

да се спре; такова решение е задължително, не само за съдещите се, но и за съдът, който 

го е постановил както и за всичките други съдебни и присътствени места и длъжностни 

лица на Българската земя. Такова решение може дa се отмени само от Кассациония съд 

в извънредни случаи и в ред особено за това установен... 

13/ Колкото повече в една Държава има учреждения едно друго контролиращи, 

толкоз и повече има гаранция за гражданите, че правдивите им ще бъдат осигурени и 

само тогава може да се очаква, че всяка една от действащите в Дьржавата власти няма 
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да излиза от границите на компетентността си; в противен случай в Държавата ще 

царува наместо закон, произвол, е наместо право - сила /13, 28, 36, 47, 48, 76, 123, 137 и 

138 статии от Конституцията/. 

На основание изложените съображения и закони, Върховния Касационен Съд 

признава: 1/ Министерският Съвет, нито пък всеки от Министрите не могат да издават 

постановления, които да имат за съдилищата задължителна сила като закон; 2/ 

съдилищата при разрешението на делата се ръководят и подчиняват само на законите... 

3/ нито Правителствените, нито какво и да е административно учреждение, не могат да 

имат съдебна власт, да извършват съд. 

Заради туй Върховния Касационен Съд определява: Да се изясни на всичките 

съдилища с окръжно писмо: 1/ че искове, спорове между общини за мери се разгледват 

и разрешават от съдилищата, установени от Законът за Устройството на Съдилищата в 

България, утвърден на 25 май 1880 година и 2/ че влезлите в окончателна сила решения 

по искове, спорове /процесси/ на общините за мери, трябва да се привеждат в 

попълнение от надлежните съдилища.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 

КАСАЦИОНЕН СЪД П. СТАМАТОВ ПО ДОКЛАДА НА УПРАВЛЯВАЩИЯ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ХР. СТОЯНОВ 35 

 

По доклада до Негово Височество Княза от управляващия Министерството на 

правосъдието Хр. Стоянов от 8 август 1883 г. № 138 за отчислението на П. X. Стаматов 

от длъжността председател на Върховния касационен съд. 

На 8 август т.г. след пладне аз имах злощастието да се науча от достоверен 

източник, че съм уволнен от председателската длъжност и че съм назначен за член на 

Върховния касационен съд... Аз от моя страна намирам по-нататъшната ми служба в 

Върховния касационен съд и безполезна, и лично за мен докачителна. Заради туй не ми 

остава нищо друго освен да Ви моля... да ми се даде оставката както от длъжността, 

която ми се предлага, тъй и от българска служба изобщо. ... И ако аз имах чест през 

1878 год., без всякоя от моя страна прибра и искане да бъда повикан на служба в 

Българското княжество от бившия министър на правосъдието Греков, то трябва да 

благодаря за това единствено на добрата репутация и доброто име, които бях спечелил в 

гр. Одеса и гдето аз бях служил шест години като съдебен следовател... 

Г. Стоянов е достигнал до там, щото си е позволил да клевети с доноси мене и 

другаря си г. Теохаров, че ние като участници умишлено неправилно сме разрешавали 

някои углавни дела по престъпления, насочени срещу Негово Височество Князът, и за 

да докаже това по най-очевиден начин той взе участие в разрешение по углавното дело 

по обвинението на Никола Славов в изричание докачителни думи срещу Особата на 

Негово Височество. При слушането на това дело през февруари месец т.г., той е заявил 

преди всичко да се слуша делото при затворени врати, но съдът единогласно отхвърли 

това му заявление. В зададената му дума той се опита да говори по съществото на 

делото и като не обръщаше внимание на два пъти направените му забележки, аз като 

председател бях принуден трети път да го спра, като му заявих категорично, че 

препирня между председателят и прокурора не е мислима и като му дадох да разбере, че 

в случай ако постоянства аз ще се принудя да прекъсна заседанието... 

Г. Стоянов се гордее, че уж той е изработил съдебните закони, които са вотирани 

от Народното събрание през 1880 год., когато той не е написал нито десет реда: законът 

за съдоустройството от 25 май 1880 год., е съставен повече от половината му от мене, а 

цялата редакция на този закон е прегледана и контролирана от мене и от г. Шлейфера. 

Углавното съдопроизводство за мировите съдии е съставено изключително от мене, а 
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тъй също аз съм съставил и уставът за наказанията. Гражданското съдопроизводство за 

мировите съдии е съставено от г. Шлейфера, при моето съдействие и участие. Г-н 

Михайловски и Горбанов са взели участие в превода. Две недели аз работих за 

съставяне допълнението към временните съдебни правила, което се внесе в народното 

събрание без да бъде то даже прочетено или повърхностно прегледано от г. Стоянов: 

при разглеждане на това допълнение г. Стоянов даже не присъствуваше в народното 

събрание и аз бях принуден частно да давам разяснения от ложата на председателя на 

събранието, за което могът да свидетелствуват г.г. Суканеров и Панов, между туй 

честата за съставянето на тези закони се отдаваше нему, а не на мене и аз никак не 

искам да намаля тази му чест, но имам пълно право да искам от г. Стоянов да не 

забравя, че той за тъзи чест дължи на мене. 

7-мо/ Г. Стоянов назначен както казах, за пръв път върховен съдия в председател 

не само не знаеше как да се залови с разглеждането и разрешението на делата, но даже 

не знаеше как де се доближи до тях. До моето назначение като член на съдът, той даже 

не беше се опитал да узнае колко дела има в съдът, какви са тези дела, и какво има в 

тях. От любов към редът и от желание като българин да видя това съдилище наредено, 

аз не само взех най-голямо участие като съдия, но взех участие при нареждането на 

канцеларския ред и делопроизводство в съдилището до там, щото даже съставлявах и 

изходящите бумаги... Решенията и определенията, издадени от ноември 1878 год. до 

март 1880 год., с изключение само на 5—6 са написани от мене. За това могат да 

свидетелстват моите бивши колеги г.г. Пенчович и Моравенов и секретарят г. 

Карапетров. 

В доклада преди всичко се говори за моята служебна деятелност и за това, че 

моите нравствени качества не били удовлетворителни, за да бъда аз председател на 

Върховния касационен съд. Естествено е, че съдия, както и всеки друг функционер 

може да греши, може понякога да отстъпва от показания нему от законите ред и тогава 

тези неправилни действия биват или престъпни или просто погрешни. В първия случай 

действията на съдията подлежат на разглеждане от углавния съд, а във втория случай 

тези действия предизвикват дисциплинарно производство. 

Нашето действащо законодателство точно и ясно определя кому принадлежи 

правото да се предаде един съдия под съд и кои именно съдилища са компетентни да 

произнасят присъди. Председателите, подпредседателите и членовете от апелативните 

съдилища, прокурорите и тяхните помощници при апелативния съд, а тъй също и 

прокурорът и помощникът му при Върховния касационен съд се съдят в Върховния 

касационен съд. Другите длъжностни лица от съдебното ведомство се съдят от тези 

съдилища, при които служат.  От где проче е взел г. Стоянов като министър, правото да 

констатира известни действия, извършени от мене като председател и да ги 

квалифицира като „престъпления”, като даже посочва и членове от наказателни 

разпореждания? 

Погрешната деятелност на един съдия също подлежи на оценение не от страна на 

съдебната администрация, а от компетентните за това съдилища... Законодателят за 

маловажни погрешки без да бъдат те престъпни е назначил особенни дисциплинарни 

наказания и особенно дисциплинарно производство. Даже при дисциплинарното 

надлежния съд преди да се произнесе иска обяснения от обвиняемото длъжностно лице 

/131 чл. от Съдоустройството/. И в тези случаи при въпроса за дисциплинарната 

отговоркост министрът на правосъдието има право само да възбуди въпроса пред 

надлежния съд. Съдебната деятелност и въобще служебната деятелност на върховните 

съдии е била и е вън от дисциплинарната отговорност... 

Най-главното обвинение и „престъпно” действие, което ми се отдава, то е 

определението на Върховния касационен съд по общото му събрание от октомври 1880 
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год. по въпроса за мерите. От своя страна аз по най-тържествен начин ще кажа преди 

всичко, че г. Стоянов в доклада си към Господаря Негово Височество Княза... умишлено 

крие главния повод, с който е предизвикано въпросното определение.,, и като изважда 

от определението само двадесет думи, а именно: „Министерский съвет, като пък всеки 

от министрите не могъл да издават постановления, които да имат за съдилищата 

задължителната сила като закон.” Работата обаче не е тъй. На 20 септември същата 

година е постъпил от Софийския окръжен съд рапорт под № 3201 с следващото 

съдържание: ,„да се снабди съда ни с нужните разяснения, та да знае как трябва да се 

постъпи с делата, за които се споменава в министерското окръжно и от които има доста 

в поверения ми съд”. От изложеното до тук се види, че повод за определението на 

Върховния касационен съд не е било само окръжното писмо на г-н министъра под № 

1905, но е имало и друго по-сериозно основание, а именно рапортът на окръжния съд № 

3201, на което Върховния касационен съд не само имаше право, но задължен беше да 

отговори. 

Знае ли г. Стоянов, че всяка една държава между друго има Две конкуриращи 

власти - съдебна и административна, без да говоря за другите две - изпълнителната и 

законодателната? Знае ли г. Стоянов, че макар пределите на всяка една власт и да са 

строго определени, те пак често се сблъскват и препират и че става между тях препирня 

и че следователно в всяка държава има и трябва да има едно учреждение, което да 

разрешава това пререкание, този конфликт? У нас в княжеството през времето на 

окупацията тези въпроси се разрешаваха от административните съдилища 915 ст. 1 п. 

Вр. Съд. Пр., но сега въпроси за пререкание и между съдебните и други учреждения и 

между съдилищата от гражданско ведомство и съдилищата от военно и духовно 

ведомство се разрешават от Върховния касационен съд. Не знае ли г. Стоянов, че не 

само едно съдилище in corpora, но и всеки един съдия има право да отхвърли 

разпореждането на съдебната администрация и въобще на всяко друго административно 

или правителственно учреждение, щом признае че това разпореждане не е законно /13 

чл. от конституцията и 96 чл. от съдоустройството/. Знае ли г-н Стоянов, че съдилищата 

и съдиите при производството, разглеждането и разрешението на съдебните дела се 

ръководят и се подчиняват само на законите, на определенията на по-горните съдилища, 

а сега, при силата на пълномощията, и на указите на Негово Височество Княза?, 

Защо г. Стоянов мълчи за едно друго определение на Върховния касационен съд 

от същата дата — от 4 октомврий 1880 г, по въпроса за драгоманите? В Върховния 

касационен съд е постъпило едно окръжно от министерството на правосъдието под № 

1818 с следното съдържание: ,,По повод на възбудения от Варненски окръжен съд 

въпрос и съгласно с отношението на г-на министре на външните дела от 22 август т.г. 

под № 2786 имам чест, г-не председателю да ви съобщя, че при разследванието дела на 

иностранни подданници в присътствието на драгоманина, когато се чете резолюцията 

драгоманина става на крака само когато стане целия състав на съдът". Върховният 

касационен съд като взел между другите съображения че „главното основание според 

което всичките лица, които се намират в съдебната стая се задължават да изслушват 

резолюцията и присъдата стоешком е, че съдът действува в името на Негово Височество 

Княза като негов упълномощен представител /13 ст. от конституцията/ - следователно 

не само Драгоманите, но и всички други лица в държавата, от най-малкия до най-

високия държавен чиновник са задължени да изразяват уважение към главата на 

държавата; че достолепието иа драгоманите, а още повече техните правдини, само 

защото те заедно с другите по-високопоставени чиновници ще изразяват изискуемото 

приличие и уважение към съдът не се умалява; че в упоменатото окръжно писмо не се 

види на какво основание се дава едно такова преимущество предпочтение на 

драгоманите – признал; 1/ че при прочитанието на резолюцията състава на съдът не 
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става и 2/ драгоманите, както и публиката стоешком изслушват резолюцията и 

присъдата на съдът. Преди да се произнесе по този въпрос Върховния касационен съд 

Руссенския окръжен съд с постановлението си, станало в общо събрание е протестирал 

срещу споразумението по министерството на правосъдието и е признал, че и 

драгоманите, при прочитане на резолюцията трябва да стоят. И това определение на 

Върховния касационен съд показва на другарите му, че той като министър на 

правосъдието не знае и не може да поддържа достолепието на съдилищата в 

княжеството… 

 

П. Стаматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЕЖКИ ПО МАТЕРИАЛИТЕ 

1. Документът 6, приведен за пръв път в предишната наша работа „Създаването 

на второинстанционните съдилища в България /1878 –1879 г./”, в която са дава обаче с 

оглед разкриване на тази особеност, че в резултат на различни затруднения губернските 

съдилища даже не се създавали едновременно (във Варна например и след прекратяване 

на военните действия продължавало да има несложил оръжие силен турски гарнизон), 

тук той дава с оглед разкриване на това как при още несъздаден Върховен съд се 

разрешавал въпросът за функционалната подсъдност на конкретно дело, отнасян по 

правило за разрешаване към компетентността на съда. 

2. Този документ е също приведен в предишната ни работа, като също и той се 

дава тук с оглед друго положение. В предишната работа целта е била де се разкрие кога 

и как влиза в сила Временните правила за устройството на Съдебната част в България, 

т.е. кого и как влиза в сила процесуалният закон. Тук целта е да се разкрие с какви 

актове става това. Вижда се, че Съдебният отдел при канцелариите на Императорския 

комисар е изпратил своето съответно „предложение” не напряко на губернския съд - в 

случая на русенския губернски съд, а на Русчушкия губернатор, който от своя страна 

със свое „циркулярно”, т.е. окръжно, „предал съдържанието” на „предложението” на 

Русчушкия губернски съд. При което съпоставянето на датите показва, чс цялата тая 

процедура траяла около месец и половина, а в този случай, отнасящ се до имотите на 

започналите да се завръщат по местожителствата си турци (избягали панически на юг 

по време на военните действия), съответното постановление на Съвета при 

Императорския руски комисар, изпълняващ функциите на Министерски съвет, също се 

изпраща на губернския съд от губернатора, по вече не чрез „трансформироването” му в 

свое окръжно, а само в свой заверен препис от него. 
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Чрез развиване по-нататък идеята на ст. 74 от Временните правила, Съдебният 

отдел при канцеларията на Императорския комисар въвежда процедурното изискване за 

всички дела, в които се засягат държавни имуществени интереси, както и имуществени 

интереси на „богоугодни” и „благотворителни” организации, съдилищата да уведомяват 

съответните губернатори, респ. окръжни управители, за да изпращат представители на 

съответните ведомства за участие в тия дела в качеството на контролиращи страни. В 

този случай Съдебният отдел се е обърнал и направо към съдилищата – и то не само 

напразо към губернските, а и направа към най-низшите окръжни съдилища. Вж. още и 

бележките към следващите материали 5 и 6. 

Същото по-горно окръжно – 6, само че изпратено от Съдебния отдел до 

губернаторите. Впрочем обстоятелството, че то се открива в архива на губернски съд –  

в случея на Русчушкия такъв съд, показва, че то не е останало в канцеларията на 

Русчушкия губернатор, а е било предвижено и по-нататък до губернския съд самото то, 

ако е било в един екземпляр, или един от екземплярите му, ако е било в няколко 

екземпляра. Вж. и бележката към 6а. 

Това окръжно – тук предадено вече е извлечение, се отнася също както горните 4 

и 5, до засилената защита на държавното имущество и на имуществата на 

„богоугодните“ и „благотворителни” организации. По всичко изглежда, че през дадения 

период тия имущества са били много често обект на разграбване от недобросъвестни 

лица и третирани като безстопанствени. За разлика от 4 и 5 тук обаче се касае вече не за 

въвеждане на едно ново нормативно положение, изведено от Съдебния отдел при 

управлението на Императорския комисар от Временните правила относно съдебната 

част по пътя на тълкуването, а за „разяснязане значението” на това ново нормативно 

положение също от Съдебния отдел с оглед правилното му разбиране и прилагане от 

съдилищата. Твърде вероятно е то да е било затова изпратено вече направо на 

губернските съдилища и чрез тях и на окръжните съдилища и само на тях. 

В същото окръжно във връзка с възможността постановените решения да се 

обжалват и по касационен ред се говори и за Върховен съд, наречен обаче най-вероятно 

поради тази връзка „Съд на висшата инстанция”. 

7. Това изключително интересно Постановление на Императорския руски 

комисар, с което въпреки наличието на Берлинския договор от 1 юли 1878 г. с който 

България се разкъсва, на 25 ноември сьщата година, т.е. почти цели пет месеца по-

късно, се учредява единен Върховен съд за Княжество България и за Пловдивска и 

Сливенска области,(измислената в Берлин „Източна Румелия”), тук е предадено пълно. 

То е, както се вижда, вече за разлика от приведените по-горе „окръжни” на български 

език”, а е и не ръкописно, а предадено с редовен печат. Следователно съвсем леко е, че 

се е целело този акт да се разпространи широко и между разните други български 

служби и даже между българското население и с това идеята за един общ Върховен съд 

на свободна България още повече да се популяризира. Но има и още нещо твърде 

интересно в дадения план. От направеното специално отбелязване върху документа се 

вижда, че Постановлението е било получено в Русчушкия губернски съд едва на 5 

февруари следната 1879 г., т.е. с още два месеца закъснение. Защо е така? С какво 

следва да се обясни новото забавяне, стоящо сякаш в противоречие с горната кон-

статация?  Въпросът до сега даже не е бил повдиган, и той изглежда стои в определена 

връзка със свикваното само пет дни по-късно - на 10 февруари в Търново Учредително 

народно събрание с основна задача да изработи Конституция на страната. Не се ли е 

целело по такъв начин от някои лица, в случая даже из средата на най-близките 

сътрудници на Императорския комисар, пък даже и от самия него - генерал адютанта 

княз Дондуков-Корсаков, да бъдат направени определени внушения в подкрепа на 

идеята за отстояване „Целокупна България” и който I въпрос, както разбирали всички, 
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така или иначе щял да се повдигне на Събранието: Питането изниква от само себе си и 

не може да не му бъде даден надлежния отговор (за по същото още и по-нататък). 

Не може да не се хвърли в очи и по-различния начин, по който тук се определят и 

задачите на Върховния съд. Той вече не е само съд с предназначение да бъде трета 

инстанция, а съд призван и да способствува за „еднаквото отмервание на правосъдието” 

и да дава „еднообразие посока” при решаването на всички дала. 

Това е основният такт, определящ правомощията и редът на действие на 

Върховния съд на България при създаването му, вижда се, че той е бил утвърден от 

Императорския комисар едновременно с утвърждаването от него на горното 

Постановление за учредяването на този съд – все на същия 25 ноември 1878 г. 

Това окръжно на Съдебния отдел при канцеларията на Императорския комисар, 

адресирано както се вижда до председателите на губернските съдилища, представлява 

интерес и поради особеното време в особеното място, в което е издадено. То е издадено 

на 6 март и то в Търново (където значи ще да е била и Канцеларията на Императорския 

комисар). А това е времето когато в Търново заседава Учредителното народно събрание 

и е само четири дни преди да започне разглеждането на проектоконституцията 

(започнало на 10 март). Съвсем естествено е да се предположи, че за него са били 

уведомени казаните председатели на губернските съдилища, преди всичко, защото 

всички те са били по призив народни представители в това Събрание. Не се ли съдържа 

тогава и в това едно указание, че Съдебният отдел при Императорския комисар, 

представляван по това време от изявилия се вече освен с голямата си ерудиция, но и с 

пробългарските си чувства С. Лукянов и от изпълняващ длъжността началник на 

отделение при този отдел българина Б. Палаузов, станел по-нататък главен секретар на 

българското Министерство на правосъдието и дейността, не когото още има да се 

установява, се е стремял да съдейства за осъществяване идеалите на българското 

освободително движение? Изобщо изглежда вече е време да се проучи по-широко и по-

задълбочено цялата дейност на Императорския комисар и неговия „екип” в навечерието 

нг Учредителното събрание и на приемането на Търновската конституция под дадения 

ъгъл. 

Първият откриван в използуваната архива на Русчушкия губернски съд документ 

на Върховния съд на България. Като се има предвид времето на издаването му - самото 

начало на м. юни 1879 г., и малкия му номер – № 6, той ще да се свързва с най-раннате 

дейност на този съд. Най-същественото е, че и той е окръжно, т.е. просто 

административен акт, каквито издавал и Съдебният отдел при Императорския комисар. 

Но същевременно то е изпратено направо до председателите и само до тях на 

губернските съдилища тук вече наричани „областни съдилища”. Кой е подписал 

документа не може да се установи: подписите са отрязани по-късно (вероятно от някой 

колекционер на автографи). Като се имат обаче предвид подписите на следващия 

материал 13, това ще да са били почти съвсем сигурно Д. Греков и Кир. Цанков,, 

В тая „заповед” на Императорския комисар „по Съдебното ведомство” от 23 май 

за назначаване Христо Стоянов, дотогавашен помощник началник на Отделение при 

Канцеларията на този комисар (най-вероятно при Съдебния отдел на Лукиянов)ъ, за 

член на Върховния съд считано от 13 май, и на Кириак Цанков, дотогавашен 

председател на Тутраканския окръжен съд, за секретар на Върховния съд считано също 

от 13 май носи неизвестно защо. Не означава ли това, че с дадения документ се поставя 

началото на собствената документация на Върховния съд? Но ако е така, къде е 

заповедта за другия член на Върховния съд и особено къде е заповедта на оказалия се 

скоро председател Д. Греков, който най-вероятно също ще да е работил до тогава в 

Съдебния отдел под ръководството на Лукянов. Впрочем всичко това се предава крайно 

неточно и в историческата ни литература. Така Симеон Радев, привеждан тук само за 
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илюстрация, в неговата „Строителите на съвременна България” (т, 1, С., 1910, с. 160) 

пише: ,, Той (княз Дондуков Б.Я.) се погрижи даже да подготви кандидатите за бъдещи 

министри, като командирова трима от българските политически дейци да се запознаят с 

механизма на висшата администрация: Каравелов биде назначен във вътрешното 

министерство, Начевич във Финансовото и Д. Греков в правосъдието”. Обаче, първо, по 

разглежданото време още няма никакви български министерства, а има само съответни 

отдели - в частност Съдебен отдел, при канцеларията на Императорския руски комисар 

в България. Едно е „командироване” на въпросните лица в центъра на държавния апарат 

с оглед ставането им в близко бъдеще „министри”, каквото нещо не е имало, а друго е 

назначаването на работа във висшите звена на този апарат с оглед придобиване на 

известен опит изобщо за работа в тях, каквото е имало, че при даденото създаване на 

български национални кадри се е целело по-широко тяхно подготвяне се вижда и от 

случая с Д. Греков, който трябвало да стане първо председател на новоформирания 

Върховен съд. И на четвърто, място, Въпросното подготвяне съвсем не се ограничавало 

с посочените три лица, а е обхванало особено по линиите на административната работа, 

както вече отчасти се и посочи, всички по-изявени българи с образование. И че е така се 

вижда много добре от случая с Хр. Стоянов за когото Радев изобщо не споменава тук. А 

се наблюдава следното: когато консерваторът Греков става председател на Върховния 

съд, либералът Стоянов стана член на този съд, когато скоро след това Греков става 

министър на правосъдието в първото правителство на консерваторите, Стоянов става на 

негово място председател на Върховния съд, когато по-нататък Греков престава да бъде 

министър, на негово място министър на правосъдието в пързия либерален кабинет става 

Стоянов и т.к. 

12. Даденото окръжно предписание – в случая на самия Императорски 

комисар за облекчаване контактите на чуждестранните консули с органите на 

Българската държава – в частност с нейните съдилища, въпреки наличието на един вече 

функциониращ български Върховен съд, бива издадено по старому и бива „приведено в 

действие” по стария изпитан канал: чрез местните губернатори до губерските съдилища 

по места. 

13 Втори акт на Върховния съд, много близък и по номера си, и по време на 

издаването на първия и също по-скоро прост административен акт. Също така съдът, с 

който се контактува и тук, както в първия акт на Върховния съд се именува „областен 

съд”. Установява се също по съвсем безспорен начин, че председател на Върховния съд 

е Д. Греков, а секретар Кир. Цанков, като обаче вече не е ясно, какво е било мястото и 

до какво се е свеждала при тия окръжни ролята на обикновените членове на казания съд 

- каквито видно от горната заповед за Хр. Стоянов е имало вече назначени. 

14. Този акт от средата на м. юни 1879 г. се привежда главно с оглед 

обстоятелството, че Съдебният отдел при канцеларията на Императорския комисар до 

края си продължава да именува втория по степен съд „губернски съд”. 

15.  Приведеното окръжно, също от архива на Русчушкия областен съд 

показва, че и Финансовия отдел при Императорския руски комисар се отнасял до този 

съд посредством губернаторите. 

16. Първият документ, откриван в архива на Русчушкия областен съд на 

новосъздаденото българско Министерство на правосъдието. Само единадесет дни след 

образуването на първия ни Министерски съвет – на 17 юли 1879 г., на 28 юли новото 

българско Министерство на правосъдието издава посоченото си окръжно. То обаче носи 

големия № 764, показващ, че това Министерство фактически е продължило да ползува 

номерацията на дотогавашния Съдебен отдел и че то изобщо се е разглеждало като 

особено продължение на този отдел. Пръв министър на правосъдието е Д. Греков, който 

бидейки определен за такъв, на 17 юли ще да е напуснал поста председател на 
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Върховния съд. Така дейността на този съд, едва започнала, е била отново 

„парализирана” - до назначаването на нов негов председател. 

Отделно следва да бъде подчертано и тук, че въпросът по който е издадено 

окръжното – за формата на исковите молби е фактически въпрос, подлежащ на 

изясняване от Върховния съд, а не от Министерството. 

17.  В този случай въпросът – според тогавашните разбирания за 

подведомствеността на възникналия спор, е от компетентност не на Министерството, а 

на Върховния съд. Впрочем за произнасянето от Министерството на правосъдието не е 

изключено да е изиграло роля обстоятелството, че поради липса на председател 

Върховният съд не е могъл да действува. 

18. Актът безспорно се отнася към българските юридически куриози. 

Появилите се след приключването на Привременното руско управление по места вече 

българи губернатори, понякога развивали „изключително” енергична дейност. Такъв ще 

да е бил и Русчушкия губернатор Ю. П. Теодоров. С тая негова заповед се тълкуват 

разпоредби на Конституцията и то не само за административните органи, а и за 

„съдебните кръгове” и то с една такава неблагоприятна за гражданите – молбоподатели 

разпоредба като „връщане назад” молбите им. Вж и 20. 

18. Документът е по форма обикновено официално писмо, но то явно има 

значението на министерско окръжно. В него и за пръв път в привежданите тук 

документи „областният съд”, именуван доскоро „губернски съд” се именува вече 

„апелативен съд”. 

Когато министърът на правосъдието Д. Греков отсъствувал замествал го е 

министърът на външните работи М. Балабанов - вероятно и на това основание, че той 

също бил юрист. 

20.  Друг забележителен „приказ” на Русчушкия губернатор Теодоров, който 

изглежда бил взел на мушка молбите и жалбите - включително и тия до съда, съставяни 

от разните полуграмотни и невежи „писатели”, т.е. просбописци и адвокати. Впрочем в 

средата на нашите истински юристи от това време Русчук наистина се славел с големия 

брой и с ниското качество на въпросните деятели. Но така установеното губернаторско 

изискване молбите и жалбите да се приподписват от съставилите ги лица, тъй като „в 

случай на погрешна или пропущане на смисъла по невнимание или неосведоменост 

отговорността пада на писателя”, също няма нищо общо с тогавашния закон. Даже 

повече, линията на Министерството на правосъдието, което държало строга сметка за 

слабата правна култура на голяма част от нашето население и допускало даже устни 

искови молби /вж. 14/, била въпреки всичко в другото направление. 

21. Вече самият Русчушки апелативен съд е поискал от Министерството на 

правосъдието, а не от Върховния съд разяснение как следва да се прилага ст. 1008 от 

Привременните  правила за устройство на съдебната част в България, т.е. една 

разпоредба на процесуалния закон. 

22. Макар наименовано също „окръжно" това фактически е най-ранното 

същинско тълкувателно решение на Върховния съд от използуваната архива и по 

всичко изглежда и едно от най-ранните наши такива решения изобщо – или съвсем 

точно такова решение № 2, че е така се вижда от следното. На 19 януари следната 1880 

г. Върховният съд постановил свое тълкувателно „определение” по тогавашната 

терминология, по почти същите въпроси и в същия смисъл, което и сам изтъкнал в 

мотивите си, подчертавайки, че новото определение е „в допълнение към определението 

от 6 октомври 1879 г.” Ето защо при положение, че през 1880 г. вече се предвиждало 

дадените актове и да се отпечатват в „Държавен вестник". Върховният съд се 

разпоредил за новото си решение: „За общо знание това определение да се напечата 

заедно с определението от 6-ти септември 1879 г. в „Държавен вестник” и другите 
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издавани в столицата вестници и да се съобщи в окръжно на всичките съдебни 

учреждения в Княжеството”. Така решението от 6 октомври се оказало отпечатано по 

посочения начин почти пет месеца след постановяването му и при това като първото 

такова решение, отпечатано в „Държавен вестник” – в бр. 29 от 1 март 1880 г. (новото 

определение е отпечатано в следващия бр. 30 от 6 март казаната година). И именно при 

това отпечатване е дадено точното наименование на интересуващото ни определение: 

„Върховния съд, определение № 2”. Следователно вече е ясно положението с второто 

тълкувателно решение и от него може да се отиде и по-нататък. Датата на издаването му 

- 6 октомври 1879 г. позволява да се заключи, че първото решение, с което се поставя 

началото на тълкувателната дейност на Върховния съд, трябва да се търси във времето 

преди тази дата, но не и много преди нея. И, като се има предвид тогавашния начин на 

уведомяване, то трябва да се търси в обикновените софийски вестници - специално във 

в. „Витоша", както и в архивите на апелативните съдилища, тъй като на тия съдилища 

то е било разпратено (вж още в 30). 

На второ място и в най-тясна връзка с горното разпращане трябва да се направи 

вече още едно уточняване. Сега излиза, че номерът и датата на съответното окръжно до 

апелативния съд – в случая № 48 от 27 октомври 1879 г. не е номера и датата на самото 

тълкувателно решение, а само номера и датата на официалното „съпроводително 

писмо”, с което то е разпратено. И че е точно така, се вижда и от начина, по който в 

решението от 19 януари 1880 г. става позоваването на старото решение: „определението 

от 6-ти октомврий 1879 год., изпратено в окръжно писмо № 48 до всички съдове в 

Княжеството”. Следователно под окръжно тук се има предвид съпроводителното писмо, 

разкриващо обаче тази съществена особеност, че не е отделно, а е слято в един 

документ с тълкувателното определение. Това безспорно също отразява в някаква 

степен дотогавашната практика на уведомяване съдилищата за отнасящите се до тях 

актове по административен ред. 

Отделен интерес представлява действалия при издаването на определение № 2 

състав. Той е както се вижда тричленен, т.е. комплектуван от трима души, включително 

и председателя. Значи с приключването на Привременното руско управление наистина 

паднала „автоматически” и уредбата относно особения председател и четиричленния 

състав. Сега в състава влизат дотогавашният член на Върховния съд, а сега вече негов 

председател революционният съратник на Левски Хр. Стоянов, непопулярният още 

тогава поради участието си в процеса срещу Левски Иванчо Пенчович, но въпреки това 

издигат за член на този висш съд, и Порфири Стаматов, бесарабин, баща на известния 

наш писател Г. Стаматов (вж. за него и още по-нататък). Секретар на мястото на 

преминалия междувременно в Министерството на външните работи Кир. Цанков е вече 

П. Карапетров, нещо илюстриращо добре тогавашното голямо текучество на кадрите 

във всички наши ведомства. Прокурор още не участвува. 

23. Актовете на Министерството на вътрешните работи продължават да се 

изпращат за сведение на съдилищата чрез местните губернатори. 

24. По време на войната и при привременното руско управление руските 

власти определено се стремяли да не допускат никакви усложнения в отношенията с 

чуждестранните дипломатически и консулски представители. В резултат на това тяхно 

отношение се появило въпросното окръжно, позволяващо на посочените представители 

да влизат в непосредствена връзка с органите на властта по места (12). Но още в края на 

същата 1879 г. новата българска власт се насочила към ограничаване на тия 

възможности и поставянето им строго в рамките на капитулациите (вж и по-нататък 30). 

25. Веднъж започнала тълкувателната и напътствуващта дейност на 

Върховния съд все повече се разширявала и задълбочавала. Това съответно е налагало 

увеличаване на състава му. Както изглежда за задоволяване на тази нужда на първо 
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време се използували възможностите на самата налична уредба, предвиждаща трима 

члена плюс председател, тълкувано сега като четири члена (8, т. 2). Така се появява 

четвъртия член Г. Моравенов. 

26. Публикувано в „Държавен вестник”, бр. 5, год. 1 от 28 авг. 1879 г. Още 

при следващото тържество – по повод настъпването на новата 1880 година, тая 

Програма претърпяла изменения, но те не засегнали така определеното високо 

положение на Върховния съд (сравни с Програмата публик. в „Държавен вестник”" бр. 

19 от 1 януари 1880 г.). 

27.  Даденото първо тронно слово на български монарх се привежда в 

извлечение (изпуснато е главно отнасящото се до международното положение на 

страната). А вниманието спира именно словото, защото тогава не се стига до 

разглеждането на никой от така преглежданите законопроекти, колкото и неотложни да 

са били те, както е известно Събранието, в което имат мнозинство либералите, бламира 

правителството на консерваторите. Така се стига до нови избори и оттам до свикването 

и ново – Второ законодателно народно събрание, с ново тронно слово. Заслужава да се 

отбележи, че това ново слово не само е много близко по формата си до разглеждане 

почти същите законопроекти относно съдилищата и те даже изнесени по-напред: 6. 

Законопроект за мировите съдилища; 7. Законопроект за „Устройството на окръжните 

съдилища; 8. Законопроект за Върховния съд” (,,Държавен вестник” г. I, бр. 35 от 26 

март 1880 г.). Но разглеждането на тия нови актове вече ще стане само с оглед някои 

отделни моменти при тях, тъй като техният цялостен анализ представялва друга тема.  

28. Настоящият указ явно се е налагал от обстоятелството, че изготвеният 

проект за нов закон относно Върховния съд, даже не бил разгледан от Законодателното 

народно събрание, а нуждата от него – особено за разгръщане тълкувателната и 

напътствашата дейност на Върховния съд, била много голяма. Днес не по-малко 

интересен е и Докладът на министъра не правосъдието Греков за тогавашното 

състояние на този съд. Затова тия материали се предават тук без съкращаване, както са 

публикувани в Държавен вестник, г. 1, № 25, 9 февруари 1880. 

28.  Тълкувателната дейност на Върховния съд продължила пред цялата 

следна 1880 г., включително и през м. януари. Това следва да се подчертае с оглед 

налагащите се изяснявания по-нататък (виж: 30). 

Освен това Върховният съд изглежда се е разпореждал при всяко свое 

тълкувателно постановление за неговото разгласяване и даже от това как конкретно да 

стане това. В дадения случай е предвидено определението да се напечата в „Държавния 

вестник” и в другите столични вестници и да се съобщи с окръжно на всички съдебни 

места в Княжеството, което ще де е било „най-пълната” форма на разгласяване, докато 

напр. в следващото определение (виж. 30) се предвижда само „станалото разяснение да 

се съобщи циркулярно (с окръжно) на всички съдилища” (виж. и още изяснявания по-

нататък). 

При това тълкувателно постановление се поставят няколко кръга въпроси и все 

твърде важни. 

Преди всичко то – постановено на 4 октомври 1880 г., носи № 1. И тук няма 

никаква грешка, защото следващото такова постановление и то от същата дата 4 

октомври същата година носи следващия № 2. Нещо повече, от 1890 г., започват да 

излизат свитъци с тълкувателните актове на Върховния съд под общото заглавие 

„Определения на Върховния касационен съд по общото събрание”. Първият от тях 

обхваща тия, издадени през 1880- 1882 г. И още едно: На следната пък 1891 г. излиза от 

печат и първият наш закон с анотации, изготвен от подсекретаря на Върховния съд 

Христо Д, Велев. Пълното му заглавие гласи: „Гражданско съдопроизводство или I. 

Съдопроизводство по гражданските дела, подсъдни на мировите съдилища, II. 
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Временните съдебни правила по гражданското съдопроизводство в общите съдилища”, 

след което е добавено „Разяснени с решенията и определенията на Върховния 

Кассационен съд и с окръжните предписания на Министерството на правосъдието от 

1880 - 1886 година”. Ето, началото отново се отнася към 1880 г.- по-точно към втората й 

половина и към даденото определение № 1 от 4 октомври. Тъкмо затова и от нас бе 

прието това начало в статията на „Първият тълкувателен акт на Българския Върховен 

съд” (Соц. право", 1981, № 6). По-късно обаче у нас възникна съмнение в правилността 

на това положение и издирванията бяха продължени (като новите резултати послужиха 

за ядро на настоящата студия). Стана ясно, че Върховният съд развива тълкувателна 

дейност - и то в същинския смисъл на думата и преди определение № 1 от октомври 

1880 г. и през първата половина на последната година и даже през предходната 1879 г. 

(22, 25). Но тук възниква другият кръг въпроси защо тогава е така? Кое е обусловило 

тази извънредно важна особеност? Защото както и да се поставят въпросите при 

даденото положение излиза, че дейността на Върховния съд през 1879 г. и първата 

половина на 1880 г. е един вид негова „предистория”, и истинската му история започва 

от казаното по-късно време – точно съгласно номерацията от едно нататък на 

тълкувателните актове. 

Като се съпоставят датите на различните материали, имащи отношение към 

въпросите, веднага се хвърля в очи законодателната реформа, влязла в историята под 

наименованието „Законодателните изменения от 1880 г.”, Тогава биват приети в 

частност много важните закони относно съда и неговата дейност: Закона за устройство 

на съдилищата, Закона за допълнение на Временните съдебни правила, Закона за 

Върховния съд и като се появяват и такива нови институции като тая на прокурора, на 

мировите съдии и пр. Биват приети тогава – през м. май, като влизат в сила на трети 

септември, което е точно един месец преди първото тълкувателно решение на 

Върховния съд с новата номерация – това от четвърти ноември. Безспорно на лице е 

връзка – още повече че въпросните тълкувателни решения са пълни с позовавания на 

новата уредба. Но има и друго: заседанията на Върховния съд вече се ръководят от 

председателя П. Стаматов. Както се знае по тове време либералите спечелват изборите и 

образуват първото свое министерство на Др. Цанков, Каравелов, с което Хр. Стоянов 

става министър на правосъдието. На негово място председател на този съд, т.е. негов 

ръководител става твърде амбициозния П. Стаматов, което също може да е изиграло 

роля за така заетото чрез новата номерации отрицателно отношение към дотогавашната 

дейност не разглеждания съд. Но всичко това от своя страна повдига другия още по-

интересен и още по-съществен въпрос за характера на проведената съдебна реформа. 

Видно от приведената тронна реч на Княза (27) и от доклада на Д. Греков под № 15 

последван от съответен указ (20), консерваторите също подготвили проекти за съдебна 

реформа и даже отчасти с горния указ ги провели през януари 1880 г. Какво е 

съотношението между тия две реформи? Коя преценено в исторически план е била по-

прогресивната? А как работата над тях и провеждането им се е отразило върху личните 

отношения между тогавашните наши деятели (специално на Стоянов и Стаматов)?  Ето 

още ред питания, на които не е даван надлежен отговор. 

Още един кръг въпроси се свързва със състава на Върховния съд. От приведеното 

определение се вижда, че той е вече петчленен: председател, подпредседател и трима 

членове (и като такъв той изглежда остава до 1887 г., когато бива увеличен с още двама 

члена и става седемчленен). Но сега се цели да се спре вниманието на другата страна: не 

самите хора, които влизат в него, още повече че работа на тия хора във Върховния съд 

до сега не е била забелязана. Вижда се, че по разглежданото определение те са още 

„бесарабецът”, В. Мшайков и местните Никола Михайловски (брат на големия ни 

църковен деец и баща на нашия сатирик Ст. Михайловски) и Тодор Бурмов. Всички те 
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са „умерени консерватори”. Никола Михайловски – със солидно филологическо 

образование (кандидат на филологическите науки на Московския университет) и 

работил в турско като адвокат, бил един от създателите на българския юридически език. 

Особено в това отношение ползата от което ще да е била много голяма. A Т. Бурмов е 

министър председателя на първото българско правителство. Впрочем междувременно 

член на Върховния съд се оказал и друг министър от първото му правителство – М. 

Балабанов, както се вижда напр. от княжеския указ № 47 (публикуван в Държ. вестник, 

№ 30, 5 май 1880.) Последният указ обаче представлява и отделен интерес. В него 

между другото се казва: „1. Да се поръча консул там при Министерството на 

правосъдието Василию Коченовскому да направи ревизия не всичките съдебни 

учреждения в губерниите Търново, Русе и Варна; 2. Да се поръча на членът на 

Върховният съд Марко Балабанов да направи ревизия на всичките съдебни учреждения 

в губерниите Софийско и Видинска? Следователно на прага на м. май 1880 г. (и при 

либералното правителство) било поставено началото и на инспектората. Наистина той 

още не е постоянна институция и даже няма точно определено място в системата от 

други близки институции – доколкото Б. Каченовски (това е началникът на отделение 

при Съдебния отдел на С. Лукянов по време на Привременното руско управление 

дейността му у нас също не е получила още надлежна оценка) е служител при 

Министерството на правосъдието, и Марко Балабанов е член на Върховния съд. Отново 

се допуска смесване на компетентностите, довели в крайна сметка специално до тая 

особеност, че при нас инспекторатът се оказва при даденото министерство. 

Поради това, че даденото определение № 1 се използва в посочения по-граничен 

план, пък и вече е разгледано сравнително подробно в посочената статия в сп. „Соц. 

право” тук то се предава с някои съкращения на мотивите. 

Това определение, носещо № 2 от същата дата като определение № 1 - 4 

октомври 1880 г., се предава пълно. То много добре илюстрира наистина високото 

качество на тълкувателна дейност на нашия Върховен съд. Същевременно то също е 

един от актовете, около които се развива конфликтът между П. Стаматов и Хр. Стоянов 

и някои други деятели, имащи отношение към правосъдната дейност (32). 

Даденото изложение на П. Стаматов се привежда с големи съкращения, защото е 

изключително голямо по обем. То е отпечатано в бр. Бр. 36-40 на малко известния в. 

„Балкан”, заемайки почти половината от всеки брой и даже е неотпечатано до край, 

защото след брй 40 вестникът престанал да излиза. Като се има предвид времето на 

издаването му – 1882-1883 г., то е времето на Пълномощията, и спирането му при 

възстановяване на Конституцията, този вестник ще да е бил на проправителствени 

позиции. 

Що се касае до Хр. Стоянов,, който непосредствено преди преврата на Княза е 

бил прокурор при Върховния съд (както изглежда нещо като Главен прокурор то пръв 

такъв титуляр, доколкото А. Теохаров бил преди него само изпълняващ длъжността), а 

непосредствено след възстановяване на Конституцията, както се знае изпълняващ 

длъжността министър на правосъдието –  и то не само за уреждане, текущи въпроси. 

Видно от случая със Стаматов и за вземане важни решения, то за да не се създаде 

неправилна представа за него, както и за Стаматов трябва да се каже още нещо. Разбира 

се в спора относно открито пренебрежителното отношение на някои самозабравили се 

чуждестранни дипломатически и консулски представители към българския съд пръв 

бил Стаматов, който настоявал за твърд отпор. Прав бил Стаматов и в спора за защита 

на общинските мери, като застъпил разбирането за съдебна защита, а не защита по 

административен път. Но това е един от парадоксите, наблюдавани в историческия 

процес: когато след победата на революцията дейците й понякога по-трудно вземат 

правилни решения в сравнение с дейците включили се отсетне и от това още не могат да 
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се правят решаващи изводи за него. А Стоянов съвсем не бил невежа в правната област, 

като какъвто се сили да го представи Стаматов, бидейки кандидат на юридическите 

науки на Московския университет, е по-късно при откриването нз Юридическия отдел 

при Висшето училище и пръв негов преподавател по гражданско право. Може би най-

дебре да се приведат направо характеристиките, направени и на двамата от Симеон 

Радев в неговата „Строители на съвременна България" (т. 1. С. 1910 г., още повече, че те 

се дават с оглед и на най-близките им съратници.) Така за П. Стаматов, който след 

Преврата на Княза и суспендирането на конституцията даже също станал за кратко 

време министър на правосъдието в кабинета на генерал Енрот. В който даже 

консерваторите отказали да влязат, той е в състояние да отбележи само: „В кабинета на 

Енрот... всички министри бяха хора без политическо значение: Н. Станчев, безцветен; 

Желязкович и Стаматов неизвестни (с. 290)”. За Хр. Стоянов, сравняван при това с П. 

Каравелов, представляващ тогава „силната личност” в политическия ни и държавен 

живот, се казва друго, „Каравела е.... – бележи Радев – обичаше да се окръжава с хора 

безлични, които да благоговеят пред неговия ум. Христо Стоянов не принадлежеше 

никак към тая категория. Той бе напротив твърд, упрям, с нещо ъгловато в отношенията 

си, настоящи шоп по упоритост, шоп впрочем и по рождение. Не бе трудно да се 

предвиди, че той и Каравелов... ще се сблъскат при първия случай. Стоянов бе обаче 

неизбежен в правосъдието поради неговата безспорна вещина на юрист (стр.) 186. 


