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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Нашия процесъ — било по * важностьта на привързаните 

къмъ него интереси, било по естеството на разискваните въ 
него въпроси, било по замесените въ него имена и възпо
минанията, които те възбуждатъ — има опасната привилегия 
да занимава общественното мнение. Казвамъ опасна особенно 
за Правосъдието, защото този процесъ дойде предъ него 
съвсемъ не съ своите чисти елементи, които го правятъ 
силенъ или слабъ; той му се представи, предшествуванъ отъ 
рисковани политически размишления и придруженъ: отъ 
чудни предположения, отъ несправедливи предубеждения, 
съ които света по-рано го обвива, отъ смесени слухове, 
които обладаватъ ушите на съдиитё, и отъ които требваше 
най-напредъ да очистимъ невидимата сила, за да можемъ да, 
слушаме само гласа на Закона, на Правдата и на Истината. 
Защото, ако не се отстранятъ тия зловредни сили, тогава 
какво ще стане съ слабия въ процеса, който въ своята уеди
нена тъмнина нема друга подкрепа освенъ своята съвесть и 
своето добро право? Преди да заговори, гласа му е дискре- 
дитиранъ, защитата му е подозрителна; той предварително е 
победенъ. Печална картина! Азъ имахъ нужда да отвърна 
очите на съдиите отъ нея и да ги насоча върху безприс
трастната ограда на съда, въ стените на която, като требва 
да съ непроницаеми за външни влияния, съдиите не ще 
познаватъ друга власть, освенъ онази на техната просвете- 
ность и на техната съвесть, защото съвестьта имъ е техния 
пръвъ сузеренъ, а правосъдието е техна първа длъжность.

И въ продължение на 30* дневното си говорение азъ 
казахъ твърде много за тези, които искатъ да се оставятъ 
да бъдатъ убедени, и никога не бихъ могълъ да кажа доста- 
тъчно за онези, които не го искатъ. Азъ казахъ всичко, 
което чувствувамъ, което мисля и което зная; това беше 
необходимо, защото Държавния обвинитель твърдеше, че 
той ме преследва въ качеството си на представитель на 
народа. Понеже народа не знае системата на своите права и 
свещенната теория за свободата, азъ се постарахъ да из
тъкна, че, да представлявашъ народа, е най-свещенното право, 
но, да узурпирашъ това представителство, и чрезъ него да 
унищожавашъ своите политически противници, е престъп
ление lese-nation.



Но днесь въ България преобладава принципа, че въ. 
политиката не се допуща правосудие. И наистина, правосъ
дието изчезна, за да остави политиката да заповяда; и тя> 
заповяда въ нашия процесъ, безъ даже да почувствува нужда? 
да прикрие бруталностьта на своята намеса въ правосъдието.

За начина на издаванието на присъдата отъ Държавния- 
съдъ ето какво казва министра на Правосъдието въ своя 
докладъ до Министерския съветъ отъ юний 1923 год.:

„Относително присъдата на Ш-и*я Държавенъ съдъ съ 
„положителность може да се каже, че тя съществува само номи- 
„нално, а не и юридически, защото е известно, какъ тя бе 
„издадена. Въ първия фазисъ отъ съвещанията на Държав
ния съдъ съдиите съ биле на мнение, че закона за Народ- 
„ната Катастрофа, като законъ противоконституционен*., за- 
„конъ-Присъда и съ обратна сила, не може да бъде прило- 
„женъ за деянията, които се приписватъ на либералните ми
нистри. Министра на Правосъдието, като узнава това реше- 
„ние на съда, разпорежда веднага чрезъ общественната безо- 
„пасность съ писмо № 4555 отъ 28 декемврий 1922 год. да 
„бъдатъ арестувани Народните съдии: Пени Янезъ и К. Тодо- 
„ровъ, а същевременно изважда отъ съда съдията Н. П. 
„Георгиевъ, който за цеяьта се преназначава отъ несменяема 
„въ см%няема длъжность — отъ членъ въ Върховния касац. 
„съдъ минава за заместникъ прокурора при същия съдъ.- 
„Следъ като съ биле малтретирани двамата народни съдии 
„и следъ излизанието на съдията Н. П. Георгиевъ, съда, подъ- 
„страха на очевидна репресия, е билъ заставенъ да измени 
„взетото решение по прилагание закона за Народната Ката
строфа и да го измени въ обратна смисъль, а именно: че 
„може и требва да се приложи закона за Народната Ката
строфа по отношение на подсъдимите либерални министри. 
„Коронните съдии, поразени отъ небивалия скандаль, който 
„не се среща въ съдебната история на никой народъ, съ. 
„съставили единъ протоколъ, подписанъ отъ техъ, въ който- 
„констатирали извършеното насилие върху техната съвесть 
„по време на съвещанието. Когато единъ съдъ почва раз- 
„глежданието на едно дело и когато въ течение на про- 
„цеса некой отъ съдиите бъде уволненъ и напусне съда, а 
„останалите съдии продължаватъ делото сами, свършватъ- 
„го и издавать присъда, подписана само отъ останалите- 
„безъ излезлия, въ такъвъ случай такава присъда ще бъде- 
„нищожна, безъ юридически последствия, и на това осно
вание такава присъда не може да бъде турена въ изпълнение“.

Съ по този начинъ издадена присъда азъ съмъ осъ- 
денъ огъ Ш-ия Държавенъ съдъ на строгъ доживотенъ тъм- 
миченъ затворъ за моите политически убеждения: че съмъ 
взелъ активно участие въ дипломатическата подготовка на 
войната отъ 1915—1918 год. на страната на Централните 
сили, въ обявяванието й безъ предварително консултирани© 
на Народною Събрание, въ ръководството й и др. Обаче,-



^никаква сждебна присжда не 'е  въ сила да ми отнеме пра
вото да продълн*авамъ да мисля и да твърдя, че т-Ьзи ми 
убеждения сж прави и съобразни съ националните идеали 
на българския народъ. И моята сждба не е ме смазала до 
толкова, че да не мога още да вдигна глава.

Nee tarn mea fata premuntur
Ut neqneam relevare caput
Отъ големите и изтощителни борби, които съмъ водилъ 

въ продължение на 40 години, моя ентусиазмъ може да е 
отслабналъ, но не е угасналъ. Мзъ виждамъ още некой следи 
отъ умирающата свобода, виждамъ и единъ новъ редъ на 
нещата, който може да възроди управлението. Този новъ 
редъ на нещата се състои между другото и въ това, че 
Държавния еждъ, въпреки официално констатираното бру- 
тално намисание на властьта надъ неговите съвещания, усвои 
проповедвания тъй горещо огъ менъ принципъ за консти- 
туционната роля на еждебната власть: всичките коронни 

- еждии и двама отъ народните решиха, че по молбата на 
заинтересованата въ далото страна, всичките еждилища въ 
България иматъ не само право, но и длъжность, да обежж- 
датъ материалната конституционность на оспорените закони 
и да не прилагатъ онези отъ техъ, които тё намерятъ за 
противоконституционни.

Това право и тази длъжность на българските еждилища 
сж едно отъ най-сигурните средства за възражданието на 
едно упаднало управление, което намира своята сила и сво
ето крепение въ издаванието на противоконституционни за
кони за унищожение на своите политически противници.

Но нека не се забравя, че, ако сж виновни авторите 
на такива закони, още повече сж виновни и онези. които, 
признавайки порока имъ, намиратъ интересъ да ги оставятъ 
въ сила, заедно съ юридическите имъ последствия, противъ 
ония, които и те, подобно на предшественника си, считатъ 
за свои политически противници.

Ако въпреки ноторно признатата и прокламирана вече 
противоконституционность на законите, възъ основа на които 
бе издадена приеждата — тази юридическа чудовищность — е 
речено да се мре въ затвора, азъ и въ тъмничната келия съ 
спокойствие ще посрещна смъртьта, която ще бжде края на 
единъ извървянъ пжть, покритъ съ тръни, и едно тихо прис
танище следъ големи и дълги политически борби, терзания 

т мжчения. . . .
Сливенския ок р ^ ж ен ъ  затворъ, 4 августъ 1923 год.

Д. Тончевъ.





РЕЧЬТЯ.
Следъ свъш вание речьта на Държавния обвинитель и 

обясненията на граж дански те ищци се  започнаха защ ит
имте речи на п одсъ ди м и те. На 10 августъ 1922 г., въ 4 ч. 
п осле о б е д ъ , се д а д е  думата на подсъдим ия г. Д. Тончевъ, 
който захвана плавно своята защ итна речь съ  едн о  пълно  
спокойствие, каквото р ед к о  м ож е да се срещ не у единъ  
п о дсъ д и м ъ , който с е  защ ищ ава сам ъ. Тя трая цели  триде- 
сеть' дни, въ продълж ение на които, б езъ  да прояви и най- 
малка умора, г. 1 ончевг излож и и обясни, както отъ ю риди
ческа, така и отъ  фактическа страна, ц елото  д е л о  на обв и 
н ен и те министри отъ  кабинета на д-ръ  В. Р адославовъ . 
И наистина, както щ е види читателя, г. Тончевъ не защ и
щ аваш е с е б е  си. Той защ ити дгълото на целия обв и н ен ъ  
к а б и н ет ъ ; той защ ити и дгълото на България, като к а з а :

Подсждимия Д. Тончевъ; Господине председателю и 
г, г. съдии! Когато презъ 1919 г., се внесе закона за народ- 
ната катастрофа въ Народною събрание за гласуване, гово
реше се, че той се дължи на едно революционно настроение, 
което можело да се разрази въ саморазправа. Това обстоя
телство се отбеляза и отъ Държавния обвинитель, като каза, 
че, за честьта на Българая, това не могло да се случи, и 
подсъдимите се намирали при едно по-благоприятно поло
жение. Други обясняватъ произхождението на този законъ 
съ обстоятелството, че, за да се получали по-добри условия 
за България на конференцията за мира, нашите управляющи 
предприели преследване противъ насъ; а трети казватъ, че 
нашето осъждане е поискано отъ Антантата, което обясне
ние, обаче, се опровергава. То аслъ и не може да се под
държа, защото цивилизованите държави отъ Антантата не 
могатъ да искатъ, подъ какъвто и да е предлогъ, въвежда- 
нието въ чужда страна иа такъвъ варварски законъ, какъвто 
те не допущагь у себе си.

Всички тези обяснения за създаването на закона за 
народната катастрофа нематъ нищо общо съ самата истина. 
Причините за неговото издавание ще требва да подиримъ 
другаде, а именно въ желанието на нашите политически 
противници да ни унищожатъ чрезъ устройването на дър 
жавенъ съдъ.

И заместника на Държавния обвинитель, който заяви, 
че произхожда отъ народа и че щелъ да говори съ неговия 
езикъ, тоже се спре на революционното настроение; той 
даже препоръча на почитаемиятъ съдъ да въведе револю
цията въ съдението, като не се ръководи отъ писаните 
закони, а — отъ чистата съвесть, отъ здравия разумъ и отъ 
доброто сърдце!



Остервенението, съ което Държавния обвинитель и него
вите заместници .поддържатъ обвинението, ми припомня една 
забележка въ в. „L’Humanite“ отъ 10. III. 1920 год. по поводъ 
на единъ върховенъ жестъ на прочутия революционеръ 
Макспшлнянъ Робеспнеръ, който управляваше Франция съ 
тероръ, чрезъ комитета за общественното спасение, на който 
той беше душата.

На другия день следъ датата на революцията, 10. VIII. 
1792 г., когато беше образуванъ отъ Дантона извънреденъ 
революционенъ сждъ, за да сжди, по намёренигк въ Тюйлери 
книжа, виновниците по царския заговоръ, Робеспиеръ беше 
поканенъ да бжде обвинитель предъ този извънреденъ и 
революционенъ сждъ, но той отговори, че преди една година 
билъ денонсиралъ тези предатели. Положението, което той 
заелъ спремо техъ, не му позволявало да изпълни предло
жената му функция, и той, по този мотивъ, отклонилъ поста 
на обвинитель.

Густавъ Руане, като припомнюва въ „L’Humanite" за 
този жестъ на Робеспиера по процеса на бившия френски 
министъръ-председатёль Кайо, казва: „Всевъзможни реак- 
ционери, които преследваха Кайо, преди и следъ войната, не 
последваха въздържаностьта на Робеспиера; те имаше да 
отклоняватъ не поста на обвинитель, но този на сждии. Те 
не се отведоха. И не само се готвятъ да произиесатъ при
сжда срещу човека, на когото те сж се обявили явно поли
тически противници, но още те мърморятъ противъ прота
кането на дебатите и противъ дребнавостите на защитата“. 
Такава е забележката на Густавъ Руане по процеса на Кайо 
относително жеста на Робеспиера. Густавъ Руане сега е виденъ 
комунистъ, а Робеспиеръ беше душата на френската рево
люция, на роволюционниятъ сждъ и на комитета за общес
твеното спасение. Той отъ деликатность, че е денонсиралъ 
срещу известни лица, отказа да бжде техенъ обвинитель, а 
комуниста Густавъ Руане вижда въ това отказване на Робес
пиера единъ сюблименъ жесгъ.

Какво виждаме ние у насъ, по нашия процесъ? Народни 
представители, които явно сж се обявили за наши полити
чески противници, които сж гласували като законодатели, 
както закона за народната катастрофа, така и предложението 
за' възбуждане на углавно преследване противъ кабинета 
д-ръ Радославозъ, се надпреварваха да получатъ м-кста въ 
особната следственна комисия и поста на Държавенъ обви
нитель срещу тёхнитё политически противници; бързаха да 
се яватъ като свидетели противъ насъ и да дадатъ тенден
циозни, пристрастни и лъжливи показания. Понеже нашигк 
политически противници, които говорятъ за революция и 
гласуватъ „революционни“ закони, н1зматъ даже душата на 
единъ обикновенъ революционеръ, а камо ли тази на Роберс- 
спиера, азъ цравя това припомнюване, защото то е полезно 
и за общественото мнение, на което нашитк обвинители тъй
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много държатъ и милеятъ, и което заместника на Държавния 
/ обвинитель има смйлостьта да препоржча на Държавния сждъ.
| ; Но азъ съмъ уверенъ, че последния н£ма да се повлияе
I - отъ никакви препоржки, чужди на закона и на сждийската 
j длъжность.
I Говори се твърде много за теорията и практиката на

Англия и на франция по сждението на министрите, но, за 
големо съжаление, не видехме да се приложи у насъ нещо 
отъ това, което става тамъ. Известния юристконсултъ Сенъ 
Жиронъ (Saint Girons), името на когото често ще чувате, 
ни казва, какъ постжпатъ въ тези страни съ министрите. 
По този въпрссъ той пише следнето:

„Въ Англия прилагать само политическата отго- 
ворность. Вотътъ на недоверие е заместилъ смъртните 
присжди, дръвника и брадвата. Маколей казва, че, начи- 
.ная отъ падението на Валполъ, се е въвела практиката, 
по която изгубванието на поста и публичною неудоб- 
рение се счита като достатъчно наказание за погреш
ните въ управлението, които не се отдавать на лична 
корупция.

Въ Франция, както и въ Англия, мина времето на 
политическите обвинения; министерската отговориость 
е достатъчна гаранция срещу злоупотреблението съ 
властьта.

Фоксъ, който гонеше твърде много Варренъ Хас- 
тингъ, гледаше въ 1805 г. всеко политическо обвинение 
{impeachment) една проста работа. Робертъ Пилъ мис
леше, че не е имало нужда да си служатъ съ това 
средство. Въ 1848 г. Ансгей не сполучи да даде подъ 
сжцъ лордъ Палмерстона. Спорецъ формулираното отъ 
Робертъ Пилъ правило, не е обичаи, щото единъ каби- 
нетъ да си служи съ държавната архива, за да обви
нява предшественика, когото е замЪстплъ.

Изгубванието на властьта е най-чувствителното нака
зание, което може да се наложи на единъ държавникъ. 
Да се отива по-нататъкъ, то би значило да употръбишъ 
прекалена строгость спремо единъ чов-Ькъ, едничката 
грешка на когото е, почти винаги, че се е излъгалъ по 
мароднитЪ стремления.

Углавното преследвание на министрит-fc често пжти 
-е една неправда, а повечето пжти е една нетактичность. 
ПадналигЬ отъ власть требва да се изоставятъ да пра- 
вятъ спасителни размишления за измамена амбиция. 
Единъ министъръ, обвиненъ отъ нЪкоя силна партия, 
захваща да се счита отъ обществото за жертва : него- 
витЪ противници му печелятъ симпатии, които му под- 
готвягъ, може би, една отлична отплата.

Правото за обвинение трЪбва да се запази не като 
обикновенно средство за министерска отговориость, но
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като спасително плашило, което предвардюва извър- 
шванието на предателство (lese-nation)“.
Така мислатъ и постжпятъ спрямо министрите въ Ан

глия и Франция, на които тъй много и тъй често се позо
вава Държавния обвинитель. У последния н%ма ни сянка отъ 
некой английски или французски жестъ. 'У него почти всичко 
е варварско или еретическо. s

И действително, какво виждаме по нашия процесъ? 
Тукъ се донесоха цели купища преписки отъ нашето управ
ление. Сжщите тези преписки беха пренесени не само въ 
Особената следствена комисия; но ние ги виждаме пренесени 
и предъ Държавния сждъ. При такива условия ние не мо- 
жемъ да прегледаме самото дело, а камо ли да се запо- 
знаемъ съ съдържанието на самите тези преписки, а това е 
много важно, защото тукъ е всичкия мооаленъ резултатъ на 
процедурата, по която ние се сждимъ. Това е важно още и 
за туй, че едно се говори отъ държавното сбвинителство, а 
друго се върши.

Държавния обвинитель каза между другото, че твърде 
много съжалява, за дето сждебното дирение било непълно 
поради това, че обвиняемите се били отказали да дадатъ 
обяснения по въпросите, за които били питани. Споредъ 
него, некой работи се обяснили, а други останали въ тъм
нина. Поне за себе си отхзърлямъ този упрекъ, защото 
всички си спомнювате, колко обширенъ бёхъ въ своите 
обяснения: обширностьта на моите обяснения беше толкова 
голема, че често пжти бивахъ принуждаванъ да ви разпра- 
вямъ и дребнавости.

Но, когато Държавниятъ обвинитель хвърляше този 
упрекъ, той каза и друга една процесуално еретическа фраза: 
макаръ подсждимите да обяснили некой работи, техните 
обяснения не требвало да бждатъ слушани отъ Държавния 
сжцъ. и ако бждагь слушани, то требва да бждагь взети 
като отегчающи обстоятелства за вината имъ. Ето една ми- 
съль, която далечъ надминава всекакаа инквизиторска жесто
кость! Тя требва да се подчертае, защото, когато отъ пред
ставителя на обвинителството излиза такава мисъль, да не 
слушате нашата защита, или, ако я слушате, да я счетете 
за отегчающе вината обстоятелство, то е чудноватость; и най- 
главно тази мисъль требва да бжде почертана за това, че 
обвинителството има желанието да въздействува по единъ 
или другъ начинъ върху убеждението на сждията.

Безъ да се страхувамъ отъ това, какъвъ ефектъ ще про
изведе казаното отъ Държавния обвинитель въ това отно
шение, азъ пристжпвамъ да изпълня своя дългъ и да обясня 
всичко, каквото е потребно, по делото.

Държавния обвинитель, въ по-големата часть отъ своето 
обвинение, когато немаше други доказателства, се силаеше 
на дневника на г. Пешевъ. Азъ немамъ писанъ дневникъ; 
обаче, за големо мое щастие, имамъ другъ дневникъ; това е



моята паметь, въ която всичко, що съмъ преживелъ и пре- 
каралъ въ управлението, е тъй фотографирано и запечатано, 
че нёма нужда отъ никакъвъ писанъ дневникъ. Отъ този 
мой дневникъ азъ ще се.ползувамъ и моля да вёрвате и да 
приемете, че той напълно е съобразенъ съ фактитё и дей- 
ствителностьта.

Преди да пристжпя къмъ сжществото на въпроситё, 
разглеждането на които е предоставено менъ, считамъ за 
добре да се спра много на кратко върху нёкои въводителни 
мисли на Държавниятъ обвинитель. Той казва, че Държавния 
сждъ билъ призованъ да ликвидира, чрезъ своята присжда, 
съ една 30 годишна епоха на управление и че за това при- 
сждата му щёла да има историческо значение. По въпроса 
за значението на присждата на Държавния сждъ, и азъ съмъ 
на мнение, че тя действително не може да остане безъ значение 
за историята на народа. Вашата присжда ще има двояко 
значение: 1) за сждебната история и 2) за историята на народа. 
И какъ вашата присжда нёма да има значение за народа, 
когато сте призовани да извършите работа, относяща се за 
едно 5-годишно управление, когато, следователно, сте при
зовани да анализирате единъ 5-годишенъ периодъ отъ сжще- 
ствуванието на България? Очевидно, вашата присжда, въ това 
отношение, не може да нёма значение за историята на Бъл
гария. Тя ще има такова и за сждебната история, и то не 
само за Българската, но въобще за всесветската сждебна 
история. И ако присждата на сжда бжде отъ такова естество, 
това е една гаранция, че всичкитё сждии отъ състава му ще 
бждатъ проникнати отъ едно естествено ржководно начало, 
а именно: да не би да се сгрёши при решаването на нашето 
дёло и да се направи грёшка предъ историята. Ето кжде азъ 
виждамъ най-голёмата гаранция и най-голёмия залогъ на 
заключението, че сжда не трёбва да допусне такава.

Ако наистина е вёрна идеята на Държавния обвини
тель, че вашата присжда ще ликвидира съ една епоха отъ 
30-годишно управление, тя има своето значение, отъ което ще 
трёбва да се направи едно заключение. А то е, че, ако ние 
тукъ сме призовани да отговаряме не само за себе си, не 
само за своитё дёлз, но и като представители на една епоха 
отъ 30-годишенъ режимъ, — нашето управление е било сжщо 
такова, каквито сж бале всичкитё управления отъ 30 години 
насамъ; то означава, че, както нашитё предшественици сж 
разбирали и прилагали законитё, тъй сме ги разбирали и 
ние презъ тази 30 годишна епоха. Отъ думитё на Дър
жавния обвинитель, излиза, че всички тёзи, които сж били 
предъ насъ, сж работили и постжпвали точно като насъ, съ. 
тая само разлика между насъ и тёхъ, че никой отъ тёхъ не- 
е подведенъ подъ Държавенъ сждъ, а сме подведени само 
ние като изкупление на всичко, извърешно презъ тази епоха; 
и като козли отпущения, като bouc-emissaires, трёбва да отго
варяме и за тёхъ, та по този начинъ, въ нашето лице, да се
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ликвидира съ тази епоха. До колко тази идея на Държав- 
ниятъ обвинитель е права, после ще видимъ; а сега на това 
м-Ьсто съмъ длъженъ да почертая още веднажъ, че, когато 
предъ васъ стоять дЪлата на едно управление, което вие 
сждите и представителите на което, споредъ признанието на 
Държавния обвинитель, с ж постжпвали като всички преди 
гЬхъ, ще требва всеки единъ отъ васъ да си зададе въпроса: 
защо техните предшественници не се сждятъ *), а само насъ 
ще сждите? Това става така, защото нашите политически 
противници искатъ да ни испратятъ предъ сжда по свои 
собственни политически побуждения. Това поведение на 
нашите политически противници ми припомня отличното 
сравнение, което французския философъ и политически ора- 
торъ Роаие-Колларъ (Royer-Collard) прави между Гизо и Тиера, 
като казва: „Разликата между Гизо н Тиеръ е тази, че на 
Тиеръ прощаватъ всичко, а на Гизо не прощаватъ нищо“ 
(il a cette difference entre М. Guizot et M. Thiers qu’a M. Thiers 
on passe tout et qu’a M. Guizot on ne passe rien).

Това е заключението, което вадимъ отъ мисъльта на 
Държавния обвинитель, който счете за необходимо, въ увода 
на своята речь, да припомни и това, че ние сме били най- 
яркигЬ представители на личния режимъ, който управлявалъ 
България въ продължение на 30 год. Съ тия свои' думи той 
като че ли искаше да каж е: ние искаме да бжде осждена 
системата на личния режимъ на Царь Фердинандъ, но, по
неже е неудобно да теглимъ на сждъ всички, които сж били 
негови защитници, нека бждатъ осждени неговигЬ най-ярки 
представители.

Ще сждите личния режимъ на Царь Фердинандъ. Азъ 
нЪмамъ мисия да защищавамъ последния; но не мога да не 
изкажа своето възмущение и своето погнусявание отъ пове
дението на н%кои свидетели, които бЪха дошли тукъ, за да 
р и т а т ъ  единъ падналъ владетель; свидетели, които, до зами- 
наванието му отъ България, б-fexa негови креатури. Споредъ 
т^хъ, той бипъ злия демонъ за България. Азъ имамъ за него 
съзършенно противно мнение: Въ продължение на 30 годиш- 
ната епоха, която искатъ да сждите, азъ съмъ ималъ честьта 
и достойнството да бжда няколко пжти неговъ министръ, и 
мога да ви кажа, че презъ всичкото това време той пред
ставляваше и поддържаше предъ цивилизования свЪтъ бъл
гарския Гений въ много отношения. Културния ни напредъкъ 
се дължи нему въ голяма степень. Безпристрастната нова 
история на България ни е и ще ни бжде свидетель за това.

НападкитЪ противъ него предъ сжда и отъ страна на 
свидетели, и отъ страна на обвинители ми припомнюватъ 
думит-fe на единъ французки историкъ, който казваше: „Ко
гато Викторъ Хюго нарича Наполеона III разбойникъ, Импе-

J) Въпроса на г. Тончевъ с е г а  остава безп р едм етен ъ , защ от®  
5Ъ ха дадени подъ  сж дъ  всички бивш и министри отъ блока.



ратора ли безчести съ това? Не безчести ли по-скоро на
рода, който акламира този разбойникъ, който му даде ми
лиони гласове, който търпя неговото управление въ продъл
жение на 18 години, и който, правейки сравнение съ сегаш
ните безчестия и мизерии, захвана да съжалява, че го нЪма". 
(Quand Victor Hugo, par exemple, traite Napoleon ill de ban
dit, est-ce PEmpereur qu’il deshonore? N’estsce pas plutot la 
Nation qui a acclame ce bandit, qui lui a prodigue des milli
ons de suffrages, qui a supporte son gouvernement pendant 
dixhuit ans et qui, par comparaison avec ignominies et les mi- 
seres presented, arrive a le regretter).

Моля, като ще сждите 30 год. епоха, не забравяйте, че 
презъ това време азъ съмъ билъ министръ въ продължение 
на 12 г., което прави 40% отъ епохата. За всичко лошо по- 
емамъ напълно отговорностьта; но настойчиво ревандикирамъ 
40% отъ доброто, ако има такова; а че има направено добро 
презъ тази епоха за България, то е ноторно за целия свЪтъ. 
Тъй, че азъ, за огорчение на Държав. обвин. азъ ще спе
челя отъ сждението на 30 годишната епоха! Разбира се, че 
печалбата ми ще бжде само морална. Но днесъ, при сегаш
ните условия у насъ, моралната печалба е равна на реалната, 
Обвинението казва, че сме биле извършили измина, като сме 
приели единство въ командуванието; а азъ ще докажа 
че ние, въ нашата дейность, относително ржководството 
на войната напр, сме се ржководили отъ принципи, ус
тановени за целия св-Ьтъ; азъ ще да докажа, че рж- 
ководното начало на СъглашенскитЪ сили, при воденето на 
войната, е било Единство при военните действия, (unite еп 
action militaire); Единство въ економическитЪ въпроси (unite 
en action economique); Единство въ дипломатическата акция 
(unite en action diplomatique) — гЬзи сж трите принципа, 
които сж ржководили ц-Ьлото човечество, разделено на две 
въ тази война. А пъкъ ние се обвиняваме именно за това, 
че съ прилагането на това единство при военните, економи- 
ческите и дипломатическите действия, сме извършили из
мена на Отечеството. Като сме дали главното командуване 
на фелдмаршала Макензена, ние не сме извършили нищо 
друго, освенъ това, че сме приложили принципа за един
ството на войната много по-рано отъ нашитё противници. Вие 
си спомняте, съ каква разпаленость се поддържаше тукъ, у 
насъ, че нашите съюзници, германците, били дошли въ 
България, за да я ограбятъ и да я преобърнатъ въ една 
колония, когато въ сжщность се прилагаше принципа 

,на единството въ икономическата акция. Въ това сж- 
щото време, когато насъ обвиняватъ за това, дето не сме 
водили преговорите непосредствено съ Гърция, а сме ги ос
тавили да бждатъ водени отъ германците, ние виждаме и 
въ това отношение, между нашите противници — Антантата 
— да се прилага принципа на единството въ дипломацията.. 
Й Англия, Франция, и Италия даватъ изключително право на.
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Русия да решава всички въпроси за България и тя да води 
съ нея преговори. Ще искамъ да установя и докажа, че въ 
това отношение личния режимъ не е ималъ абсолютно ни
какво влияние. Но, преди да дойдемъ до тамъ, ще трЬбва 
да разчистимъ съ друга една материя, която е по-важна.

Държавния обвинитель, неговите помощници и граждан
ските ищци, разделиха материята на две: на юридическа и 
фактическз. Най-напредъ изчерпаха юридическата материя; 
после пристъпиха къмъ разглеждането на фактическата страна 
на въпросите. Съшия редъ на защита избирамъ и азъ, 
защото той е не само разуменъ, но и полезенъ за постигане 
на цельта, тъй като процеса не е нищо друго освенъ при
ложение на принципи къмъ фактите. Ако имаме единъ угла- 
венъ процесъ срещу едно обикновено лице, ще се взематъ 
най-напредъ фактите, ще се проучатъ и следъ това ще се 
приложатъ къмъ известни правни принципи. Също виждамъ 
да става и по единъ граждански процесъ. Въ единъ процесъ, 
какъвто е настоящия, най-полезно и най-предпочитително е, 
да се захване отъ юридическата странами следъ това да се 
мине къмъ фактическата. Въ дадения случай ще се разли
чаваме отъ единъ обикновенъ процесъ само съ това, че при 
обикновените процеси имаме работа само съ принци
пите огь гражданското и углавно право, а тукъ, предъ 
видъ естеството на процеса, ще има да се срЪщнемъ не само 
съ тия принципи, но и съ ония по публичною, конституцион
ного, политическото, международното и административною 
и финансовото право, — въобще съ принципите по всичките 
клонове на правото. Ние имаме още една особеность, която 
ни различава отъ обикновения процесъ. Тая особеность са 
състои въ това, че, когато се решава единъ обикновенъ про
цесъ, им-амэ прилагане на фактите къмъ принципа, а тукъ 
ще требва да стане обратною, а именно да приложимъ прин
ципите къмъ фактите, и то ще има да приложимъ не само 
единъ принципъ, а целъ редъ принципи отъ всички клонове 
на празото, които изброихъ; нещо повече: и такива, които 
не сж писани въ конституцията, защото публичною право 
представлява отъ себе си толкова много разнообразности, че 
по никой начинъ не е възможно да се пише всичко въ за
кона. Следователно, ние ще требва да обяснимъ и 
такива начала, които не сж писани нито въ Консти
туцията, нито въ другъ некакъвъ законъ. Това именно със
тавлява особеностьта на нашата специална материя. По нея 
ще има да се прилагать толкова многобройни и разно
образни принципи, че техното изчерпване не само не е по 
силата на единъ човекъ, но те не могатъ да бждатъ изчер
пани отъ целъ единъ сждъ.

Работата днесъ между хората е тъй разделена, че 
се явява нужда отъ специализиране. Сжщото е и съ 
работата въ сждилищата. Те се разделять на углавни 
и граждански отделения, и по този начинъ сждиитё, каю
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се застояватъ въ едно или друго отделение, се специа- 
лизиратъ по даденъ клонъ отъ правото. Тази специализация 
е въ полза на правото, защото колкото повече сждията се, 
застоява въ едно отделение, толкова повече той се специа
лизира и толкова повече знания добива върху онзи клонъ 
отъ правото, върху който има да работи. По нашия процесъ 
н-Ьма да намЪримъ сждии, които сж се специализирали. Прин- 
ципалнигЬ въпроси отъ публичното, конституционного, адми- 
нистративното и финансовото право, които ще се повдигнатъ 
за разрешение, ще бждатъ за тЪхъ нови, не изучвани отъ 
тйхъ. За това азъ, при вашето благосклонно внимание и 
търпение, ще имамъ грижата не само дати повдигна, но ида 
ги разгледамъ основно и пооробно. ТЬхното обяснение е на 
само необходимо, но и наложително. Ще бжда щастливъ, 
ако начина и умението въ излаганието на тЬзи въпроси ще 
може да ми спечели вашето внимание, като го ангажира не* 
прекжснато до край.

На първо мЪсто ще имамъ за задача да убедя почитае
мия сждъ, че закона за народната катастрофа е протпвокон- 
ституционенъ и да моля да го не прилага, да не му дава 
своята сждебна санкция и да го отстрани, като единъ за
конъ безъ всякакво юридическо действие. На второ Mtcro 
ще искамъ да установя, че и закона за сжденето на мини- 
стрит-fe, който е гласуванъ въ сжщия день, сжщо така, въ 
нЪкои свои части, е противоконституцноненъ. На трето мЪсто, 
че оргакит-fc на на особната следствена комисия, които сж 
действували на основание на гЬзи противоконституционни раз
пореждания, сж извършили н^що, което е недействително 
и което, като такова, ще тр-Ьбва да бжде унищожено отъ 
сжда. Значи, ще искамъ да спра вниманието върху три ултра 
важни въпроса.

Но, преди да пристжпя къмъ тЪхъ, явява се, още по- 
важенъ, другъ единъ въпросъ. Не е достатъчно единъ законъ 
да бжде противоконституционенъ. Той може да бжде ноторно 
такъвъ, може и цЪлия свЪтъ да го признава, че е противо
конституционенъ, но това, само по себе си, ие ни помага. 
По важния и предрешителенъ въпросъ е : като имаме про
тивоконституционенъ законъ, требва ли да се прилага отъ 
сжда, когато заинтересованата страна оспорва неговата кон
ституционность и неговата действителность ? Съ други думи 
сждътъ има ли право да обсжжда констптуционнотъта на 
законитЬ, и, ако ги намЪри за неконституционни, да не ги 
прилага? Тукъ е всичката сжщность по въпроса. И споредъ 
менъ, разяснението на материята по него тр-кбва да предше- 
ствува въпроса за конституционностьта на законитЬ. За това, 
азъ ще почна отъ» този имено въпросъ: дали сждътъ има право 
да обсжжда неконституционностьта на законит-fe, и да не ги 
прилага, ако намери, че rfe сж противоконституционни. Има
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ли въ нашата Конституция текстъ, който да дава на сжда 
това право и дали, наопаки, има н1зкой текстъ, който му за
бранява да обсажда конституционностьта на законигЬ? Т1ззи 
сж двегЬ важни положения, които ни предстоятъ да раз
гледаме. Яко имахме единъ изриченъ текстъ въ конститу
цията, който дава право на сжда да обсжжда .неконститу- 
ционностьта на законигЬ, нямаше да се срещне никаква 
мжчнотия, защото тогава щеше да се каже: понеже еди-кой 
законъ е противококституционенъ, възъ основа на еди кой 
си членъ отъ Конституцията, да се отхвърли, и да не се 
прилага; но такъвъ позволителенъ, или забранителенъ, за 
материалната неконституционость, текаъ  ние нямаме въ на
шата Конституция.

Когато Яържавниятъ обвинитель казва, че сждътъ нЬма 
право да обсжжда неконституционностьта на законигЬ, той 
навярно се базира на чл. 49 отъ Конституцията, кждето , е- 
казано, че само Народното събрание има право да разре
шава, спазени ли сж всички условия при издаването на нЬкой 
законъ; обаче, азъ ще се постарая да докажа, че този 
текстъ на Конституцията визира само формалната неконсти- 
туционность на законигЬ, и че сждътъ има право да об
сжжда само материалната неконституционность на законитЬ. 
Безспорно е, че имаме две некооституционности: фор- 
мална и матернална. И чл. 49 отъ Конституцията визира само 
формалната неконституционность. Най-напредъ ще разгле- 
дамъ въпроса: има ли право сжда да обсжжда материал- 
ната неконституционность на законитЬ и да не прилага опо
рочения отъ нея законъ? И следъ като разреша тази теза, 
ще направя нЬкои възражения и отводи, които сж ratione 
materiae и, като такива, могатъ да се повдигатъ при всЬко 
положение на далото.

И така, пристжпвамъ къмъ сжщностьта на въпроса. 
Сждътъ, въобще, има лп право и длъжность да обсжжда 
материалната неконституционность на законитЬ и е ли 
задълженъ да не прилага онЬзп закони, които тон, по искане 
на заинтересованата страна, намЬри, че сж материално некон
ституционни? Понеже въ нашата Конституция нЬма изри
ченъ текстъ, който да дава право на сжда да обсжжда мате- 
риялната неконституционность на законитЬ, нека видимъ 
да ли нЬма прокаранъ въ сжщата нЬкой принципъ, който да об
лича сждиитЬ съ това право, защото известно право за една фун
кция много пжти произлиза не само отъ изриченъ текстъ,. 
но тъй сжщо и отъ нейната сжщность, нейната мисия, и, 
както ще видимъ, най-яркиятъ примЬръ за произтичане пра
вото на функциитЬ отъ единъ неписанъ текстъ е мисията на< 
сжда да обсжжда материалната неконституционность на зако
нит-fe и да не ги прилага, ако ги намЬри, че сж опорочени 
отъ такава.

Кой е принципа, отъ който произхожда правото на 
сжда да обсжжда материалната неконституционность на зако-
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вигЬ? Този принципъ е на първо место раздЬлението на 
властптЪ; отъ него произтича мисията на съдията да об
съжда материалната неконституционность на законите. Не 
ще съмнение, че за разяснението на този въпросъ, доктри
ната и юриспрюденцията ще играятъ съществена роля, но 
не по-малка роля ще играятъ положителните и писани тек
стове отъ Конституциите, било на нашата, било тия над ругитЬ 
държави. Понеже материята е отъ деликатно естество, ще 
направя следнята уговорка: ако азъ лично бихъ изказалъ 
своето мнение, и бихъ се ограничилъ само съ него, щеше 
да бъде много смело отъ моя страна. За това, мисля, че 
ще има успехъ и полза за делото, ако, чрезъ моето гърло, 
изкажа това, което други говорятъ и изказватъ; то ще има 
повече важность за васъ, които чрезъ мене ще чуете мнението 
на автори и съдилища отъ целия светъ, а не моето скромно 
мнение. Азъ ще си запазя правото да кажа, какво е било 

•моето мнение по онези въпроси, за които Държавния обви
нитель цитира неправилно некой мои речи, и ще искамъ да 
поправя казаното отъ него.

Казахъ, че принципа за разделението на властите е 
принципа, отъ който произтича правото и дълга на съдията 
да обсъжда неконституционностьта на законите; ко, преди 
да пристъпя къмъ изложението на тези принципи, искамъ 
да припомня некой начала, установени въ нашата съдебна 
местна практика по единъ другъ аналогиченъ въпросъ, а 
именно: постоянната практика на нашите съдилища да об- 
съждатъ законностьта на указите, правилниците, наредбите, 
заповедите, издадени отъ изпълнителната власть.

Правните норми, които съдържатъ правни принципи, 
задължителни за гражданите, се издавать въ форма на 
закони, укази и наредби. Има ли некой условия, и какви съ 
те, при които требва да се конфексиониратъ тези правни 
норми, за да бъдатъ задължителни за гражданите, за да 
имъ се подчиняватъ последните и за да ги прилагать съди
лищата. Условията съ следующите: законитЪ, указитЬ н на- 
редбнтЪ трЬбва да се издаватъ отъ компетентни власти 
по предптанитЬ отъ Конституцията и отъ закона форми 
и въ установенптЬ отъ тЬхъ граници.

ЗаконитЪ се издаватъ отъ законодателната власть по 
предписаните отъ конституцията форми и въ установените 
отъ нея граници. А указптЬ и наредбитЬ се издаватъ отъ 
изпълнителната власть по предписаните отъ обикновенни 
закони форми и въ установените отъ техъ граници.

За да бъдатъ законитЪ конституционни, требва да съ 
издадени по предписаните отъ конституцията форми и да не4' 
противоречатъ на никой неинъ изриченъ текстъ. Иначе, те 
съ антиконституционни, било отъ формално гледище, ако 
не съ спазени формите за издаването на законите, било отъ
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материално гледище, ако закона, макаръ гласуванъ редовно, 
по своето съдържание противоречи на известенъ текстъ огь 
Конституцията.

За да бждатъ указнтЪ и наредбнтЪ законни, требва да 
сж съобразни, както отъ формална така и отъ материална 
страна, съ закона, възъ основа на който сж издадени. Иначе, 
rfe сж противозаконни.

Прочее, условията и формите, при които се издавать 
законите се съдържатъ въ Конституцията; а условията и 
формите, при които се издавать указите и наредбите, се 
съдържатъ въ обикновените закони.

Иматъ ли сждилищата право и длъжность да проверя- 
ватъ, да сбсжждатъ конституционностьта на законитЬ и за
конностьта на указите и наредбите?

Нека почнемъ отъ последните. Безспорно е, че сжди
лищата иматъ право да проверяватъ, и въ действителность 
проверяватъ законностъта ча указптЬ и наредбите, изда
дени отъ изпълнителната власть. Това е не само у насъ, но 
и въ всички други държави. Нашиятъ Върховенъ касацио- 
ненъ сждъ не се колебае да прилага принципа, че сждили
щата иматъ не само право, но и длъжность, да проверяватъ 
законностьта на административните норми, преди да нака- 
жатъ лицата, обвинени въ нарушението имъ. Сжщата док
трина и юриспрюденция е и въ другите държави. И тамъ 
сждилищата проверяватъ законностьта на административните 
наредби, преди да накажатт% провинените въ тЬхното нару
шение лица.

Има ли изрични текстове въ конституциите на разните 
държави, които даватъ право на сждилищата да обсжждатъ 
законностьта на указите, наредбите, правилниците и запо
ведите?

Само въ белгийската конституция, (art. 107) е казано, 
че сждията въ Белгая има право да обсжжда законностьта 
на наредбите; а чл. 106 отъ пруската конституция разпо
режда противното, т. е. че сждията нема право да обсжжда 
законностьта на наредбите. Въ коя конституция и въ кой 
обикновенъ законъ на другите държави има изриченъ текстъ, 
споредъ който на сждилищата да е предоставено или отнето 
правото да обсжждатъ законностьта на наредбите? Такова 
нещо, освенъ въ Конституциите на споменатите две дър
жави, нема да намерите. Обаче, при все това, нито въ една 
отъ конституционните държави вие нема да намерите юрис
прюденция, противна на оная, що изтъкнахъ по-горе, т. е., 
че въ всички държави сждилищата обсжждатъ незакон- 

^ностьта на наредбите, и, щомъ ги намерять противозаконни, 
не ги прилагать. г Прочее, имаме следующею положение: 
както у насъ, така и въ другите държави, сждилищата обсж
ждатъ законностьта на наредбите. Въ едни отъ държавите сж
дилищата основаватъ своето контролно право върху изричните
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текстове на техните конституции, а въ други се основавагь 
на естеството на нещата, на естествената мисия на сждията.

И така, българските еждилища, когато се касае въпроса 
-за законностьта на наредбите, считатъ за свой дългъ 
да обежждатъ и провЪряватъ техната законность, и, ако 
констатиратъ конфликтъ между закона и некой актъ, да 
оредпочетатъ закона и да не прилагатъ противозаконния 
актъ. Углавните еждилища основаватъ мжлчаливо правото 
си За проверка законностьта на наредбите върху ширината 
на техната компетентность.

Вко юриспрюденцията и доктрината у насъ и въ дру
гите държави, конституциите на които не решаватъ въпроса 
съ изриченъ текстъ, давать право и налагатъ длъжность на 
еждилищата да обежждатъ юридическата стойность и закон
ность на административните норми, то требва, безъ колеба
ние, да теглимъ всичките логически последствия: ако сж- 
дията,безъ налтностъта на констнтуцноненъ текстъ, има 
не само право, но длъжность да проверява законностьта на 
админнстративнитЬ нормн, то той требва да нма сжщо 
право и сжщата длъжность и по отношение на законитЬ. 
Когато се намирамъ предъ единъ обикновенъ сждъ като об- 
виняемъ, и направя възражение, че наредбата, за наруше
нието на която се иска моето оежждане, е противозаконна, 
еждията е длъжеиъ, по естеството на своята мисия, да обежди 
законностьта на тая наредба, и, ако я намери противозаконна, 
да не я приложи; тъй сжщо той е длъженъ да постжпи, 
когато бжда обвиненъ въ нарушението на некой законъ. И 
въ последния случай имамъ право да направя възражение, 
че този законъ е материално противоконституционенъ, и, че 
като такъвъ е неприложимъ. По този пжть извадено, нашето 
заключение е, че сждиитЬ не само иматъ право, но сж и 
длъжни да обежждатъ констптуционностьта на законитЬ, 
когато тЬхната валидность е оспорена отъ заинтересова- 
нитЬ страни, освенъ ако изриченъ констнтуцноненъ текстъ 
имъ отнема това право на пълно или частично. Значи, пра
вото на сждиитЬ да обежждатъ констнтуционностьта на 
законитЬ произтича отъ тЬхната мисия.

Въпроса за това право на сждиитЬ е отъ първостепен
ните въ публичното и конституционного право. То произтича 
или отъ изриченъ текстъ на конституцията, или виртуално 
отъ принципа за разделението на властите, или отъ мисията 
и юридикционалната функция на еждебните органи.

Както ще видимъ отъ последующего изложение, това 
се подтвърдява: а) отъ положителните политически консти
туции ; б) отъ доктрината по публичното и конституционною 
право; в) отъ юриспруденцията въ разните държави.

Този, отъ такава важность, въпросъ е билъ разрешенъ 
адай-напредъ въ новия светъ — Ямерика, а по-после и въ 
«стария светъ — Европа.



20

При постепенною си решавание той е породилъ ня
колко системи, които се свеждатъ къмъ следующею :

1. Въ повечето страни сждиигЬ считать, че иматъ не 
само право, но и длъжность, да обсжждатъ неконституцион- 
ностьта на обикновените закони, безъ това право да имъ е 
дадено отъ изриченъ конституционенъ текстъ, само на осно
вание на техната сждейна мисия и функция, по силата на 
нещата.

2. Въ некой страни това право на съдиите е основано 
на изриченъ текстъ въ Конституцията.

3. Въ некой страни конституцията забранява на сждиитЬ 
да обсжждатъ конституционностьта на законите.

4. Въ нЬкои страни има автори, които считать, че 
именно принципа за разделение на властите забранява на 
сждиигЬ да обсжждатъ конституционностьта на законите^ 
защото да се позволело на сждиите това право, значило да , 
се позволи на сждебната власть на нагази явно въ атрибу
тите на законодателната. Това мнение изказватъ некой зна
менити професори въ Франция, като Есменъ и други; обаче, 
въпреки авторитета на тези двама професори, днесъ бол
шинството отъ юристконсултите не сподёля мнението имъ и 
се изказватъ въ смисъль, че сждиите и въ Франция иматъ 
право да обсжждатъ конституционностьта на законите;

Сжщото е и въ Белгия.
5. Има автори и положителни конституции, които при

знавать правото на сждиите да обсжждатъ само една отъ 
неконституционностите — материалната или формалната-. 
Както ще видимъ, нашата Конституция (чл. 49) е отъ този 
типъ.

Системата, която се основава върху принципа за разде
лението на властите, ще ни занимае доста, защото той играе 
голема роля по много въпроси, които има да се решаватъ 
п о  н а с т о я щ е т о  д е л о .

Така че по двояки причини ми се налага да почна отъ 
разделението на властите, като се спра предварително на 
другъ, тесно свързанъ съ него, въпросъ. Това трёбва да на
правя още повече, защото Държавния обвинитель, когато 
говори за спорните въпроси между насъ и него, намери за 
добре да не се впуща въ подробностите, а по некой отъ 
техъ даже да не направи това, което е длъженъ да стори. 
Въпроса е: въ сжщность кои сж страните, по настоящето 
дело, и какъвъ е процеса, който ви предстои да разгледате 
и решите? Дали по настоящия процесъ се сждятъ Тончевъ 
— Петковъ — Пешевъ и др. като физически лица или като 
представители на изпълнителната власть? Заедно съ лицата, 
има испоръ между изпълнителната и законодателна власть, а 
третата власть — сждебната — е повикана да се произнесе 
по този споръ между тия две власти. Това е много важно 
да се знае, защото, ако сждите Тончева и неговитё колеги, 

''не като министри и не за министерски, преступления, а
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като частни лица, по частни работи, може да се дойде до 
друго заключение. Разбира се, че това последното положе
ние не може да бжде прието, защото се знае, че ние се 
еждимъ, като представители на изпълнителната власть, като 
бивши министри, и по тая именно причина, за цельта, е 
уотроенъ специаленъ държавенъ сждъ. Другата страна, която 
се представлява отъ държавното обвинителство, е законода
телната власть; и понеже всичкитй народни представители 
не могатъ да се яватъ тукъ да поддържатъ своето обвине* 
ние, rfe сж изпратили единъ или нйколко свои делегати ; 
това сж държавнигЬ обвинители. И тъй, другата страна по 
настоящия процесъ е Народното събрание; и смисъла на 
процеса е тамъ, че законодателната власть обвинява пред
ставителите на изпълнителната власть; следователно, и двете 
тукъ страни иматъ своето качество. Качеството на едната 
страна е качеството на законодателната — обвинителната 
власть; а качеството на другата страна, е това на бивши 
представители на изпълнителната власть. Въ нашия процесъ, 
разликата между законодателната власть и изпълнителната 
се състои въ това, че. Народното събрание, като не може и 
не требва да се представлява тукъ чрезъ всичките свои на
родни представители, е изпратило единъ или неколко свои 
делегати, а ние се явяваме лично всички.

И тъй ние се явяваме по този процесъ въ качеството 
на бивши представители на изпълнителната власть да отго
варяме и углавно и по гражданския искъ на законодател
ната власть, а вие, представители на третата власть, на сж- 
дебната власть, сте повикани да изпълните вашата консти
туционна роля ; защото, както ще видимъ, вейка една власть 
има своя конституционна роль.

Разделението на властите.
Разнитй власти. Преди да се спра върху вс-йка отъ 

тйхъ, нека видимъ, какъ тй сж се породили и каква е тйх- 
ната конституционна роля. Тия власти сж три: законода
телна, изпълнителна и еждебна. Прочее, първия и най- 
важенъ въпросъ, на който ни предстои да отговоримъ е : 
какъ сж се породили тия три власти; сж ли тй самостоя
телни и независими въ своитй права и задължения; и, ако 
нйкоя отъ тйхъ прескочи своитй граници, може ли да се 
счита, че тя действува законно? Тъй поставенъ въпроса, азъ 
се спирамъ на неговата сжщность.

Има ли въ нашата Конституция текстъ, който да уста
новява този принципъ. Думитй „разделението на властите“ 
нйма да намйрите въ нашата Конституция. Такава термино
логия вие нйма да намйрите не само въ нашата Конституция, 
но и въ всички други Конституции, съ изключение на бра
зилската и португалската. Принципа за „разпределение на 
властите" не е упоменатъ изрично въ нашата Конституция
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съ неговата конституционна терминология, но той произхожда; 
отъ това, че разните функции, които народа требва 
упражнява, сж възложени на разни лица и представители. 
Яко н-Ькога, при съществуването на малките гръцки репуб
лики, е било възможно, шото народа да се събира по мег
даните, и тамъ да създава своите закони, а следъ това и 
самъ непосредствено да ги прилага, това за днешните вре
мена и при днешните големи държави, нито физически е 
възможно, нито е полезно да стане. И понеже това неудоб
ство се е създало, то той, народа, чрезъ своята Конституция, 
е направилъ друго: натоварилъ е разни лица, които отъ 
негово име, за негова см%тка и подъ неговъ контролъ, да 
упражняватъ функциите на тия три власти. Въ чл. 9 на Кон
ституцията е казано: „Законодателната власть принадлежи, 
на Царя и. Народното събрание". Тукъ Конституцията опре
деля съществуването на една отъ властите. Тази власть се 
нарича законодателна и тя принадлежи на Царя и Народного 
събрание. Втората власть, която установява Конституцията, е 
изпълнителната. Въ чл. 12 на същата е казано: „Изпълни
телното власть принадлежи Царю; вситЪ органи на тая 
власть депствуватъ отъ негово име и подъ неговъ върховенъ 
н а д з о р ъ Я въ чл. 13 отъ Конституцията се говори за тре
тата, сждебната власть. Въ него е казано: „Сждебната власть 
въ жичката нейна ширина, принадлежи на сждебнитЪ мъста 
и лица, контор депствуватъ отъ името на Царя“. И тъй, 
нашата Конституция предвижда три власти; всека една отъ 
тия власти требва да принадлежи на некого,

Но, преди на дойдемъ до трите власти, нека се спра 
върху самата Конституция, която ги установява. За изработ
ването на тази последната народа си е избралъ своите учре
дителни представители, и те сж я изработили; но понеже не 
могатъ да останатъ да изпълняватъ и прилагать установе
ните въ нея функции, то те сж ги разпределили по начичъ 
да не принадлежатъ на едно и също лице. На всека една 
власть сж начертали компетентностьта, вънъ отъ която никоя 
власть нищо не може да направи. Значи, Конституцията не 
само е разделила властите, а е казала изрично и коя власть 
какво има да прави. Яко некоя отъ тЬхъ се намеси въ рабо
тата на друга некоя власть, то това нейно действие счита 
ли се за законно? Разбира се, че не, защото само при този 
отговоръ има смисълъ разделението на властите. Преди да 
дойде Конституцията, която въведе принципа на разделението 
на властите, господсвуваше монархическата власть, кждето 
монарха издаваше законите,* той ги изпълняваше и той нака
зваше тъзи, които сж ги нарушавали. Именно, за да се 
отстрани това положение, се създадоха трите власти, при
надлежащи на разни лица. И този принципъ е новъ; той се 
въведе презъ 17-° столетие. До тогава какво ставаше? Сж
диите и съдилищата считаха, че беха длъжни да изпълня
ватъ незаконните разпореждания на императорите. За това;
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последнитЬ счетоха за добре да издадатъ едик^и по този 
въпросъ. Ще припомня, че едиктитЬ на римскитЬ импера
тори наистина забраняваха на сждиитЬ да изпълняватъ тЬх- 
нитЬ рескрипти, по какъвто и начинъ да ги получать, ако 
тЬ сж противни на правдата и на закона, и имъ дадоха за 
общо правило да се подчиняватъ само на законитЬ. Сжщо 
бЬше и въ Франция до Людовика XIV. До тогава се изда
ваха писма, наречени „lettres de cachet“, по силата на които 
едно лице може да бжде хвърлено въ затвора. Съ тия писма 
се вършеха голЬми злоупотребления. И, за да се отстрани 
този произволъ, френскитЬ царе до Людовикъ XIV формално 
забраняваха1) на сждиитЬ да се подчиняватъ на тЬхнитЬ 
незаконни заповЬди, като унищожаватъ пратекитЬ тЬмъ писма. 
Въ тия си наредби тЬ казваха на своитЬ сждии, да не из
пълняватъ всички онЬзи тЬхнй заповЬди, които сж незаконни, 
и да ги считать, че тЬ сж изтръгнати отъ тЬхъ по единъ 
изнудителенъ или досадливъ начинъ. Когато настжпи голЬ- 
мата френска революция, стана ясно, че властитЬ се раздЬ- 
лятъ на три; че всЬка ще бжде самостоятелна; че никоя отъ 
тЬхъ не може да извършва работата на другата власть, и 
че, ако нЬкоя си позволи това, нейното разпореждане ще 
бжде незаконна и несжществующа работа.

Ако се спремъ върху самитЬ текстове на чл. чл. 9, 12 
и 13 отъ нашата Конституция, които раздЬлятъ властитЬ на 
три, като че ли принципа за раздЬлението на властитЬ не е 
тъй добре обясненъ. Но, въ всЬки случай отъ съдържанието 
на тЬзи текстове може да се извади едно положително пра
вило, че тритЬ власти не могатъ да бждатъ съсредоточени 
въ ржцетЬ на едно само лице и че за тЬхното упражняване 
сж потрЬбни най-малко три категории лица: едни ще зако- 
нодателствуватъ, други ще изпълняватъ законитЬ и трети ще 
сждятъ. После ще видимъ, каква е разликата между всЬка 
една отъ тЬхъ. Но сега ще подчертая, че това трЬбва да 
бжде разбрано и пояснено много добре, защото всичко за
виси отъ това, какъ ние ще си представимъ въпроса, и до 
колко ясно представление ще имаме за тритЬ власти. .Остане 
ли нЬщо смжтно, по после нЬма да си обяснимъ много ра
боти. Ако си изяснимъ отъ научно гледище, въ какво се 
състоятъ атрибутитЬ на всЬка една власть, ще видимъ, колко 
ясно ще ни се представятъ работитЬ по дЬлото.

Народния суверенитетъ.
НЬма въпросъ, по който Държавниятъ обвинитель, не- 

говиятъ замЬстникъ и граждански ищци да не употрЬбиха 
думата, народено суверенитетъ. ТЬ казаха, че той билъ уни-

*) Людовикъ XII въ своя едиктъ отъ  1499 г . заповядваш е на сж- 
диитЪ : „винаги да сл едаатъ  закона, въпреки противнигЬ нему запо- 
в-Ьди, които досадливостьта м ож еш е да искубн е отъ м онарха“.^ (
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щоженъ отъ насъ и, следователно, чрезъ това накърнение 
ние сме били извършили измина къмъ отечеството, за което 
требвало да бждемъ наказани. Преди да видимъ, въ какво, 
или съ какво сме го унищожили, нека видимъ, какво нЪщо 
е народенъ суверенитетъ, въ какво се състои той и въ какво 
се проявява, защото никжде не се говори толкова много за 
народенъ суверенитетъ, колкото у насъ, и все пакъ пове
чето отъ българит-Ь, не знаятъ, какво нЪщо е той и въ 
каква форма се проявява. Този въпросъ не само сега се за
дава. Той е старъ толкова, колкото може би е старъ свЪта, 
и при все това, едно окончателно разрешение не е полу- 
чилъ. Но това не значи, че не требва да имаме едно ясно 
и точно определение на понятието „народенъ суверенитетъ“. 
Суверенитета, взетъ било зъ смисълъ на суверенитетъ нас- 
ледственъ и монархически, било въ смисълъ на суверенитетъ 
избирателенъ и народенъ, носи своята дефиниция въ своята 
етимология: Етимологически суверенитетъ означава: „който 
е нан-отгоре“. Gui est au-dessus. Още Аристотель, прочу- 
тиятъ гръики философъ, приятель и възпитатель на Алек- 
сандъръ Велики, въ 320 г. пр. Христа, б^ше казалъ:

„Голема задача е, да се знае, кому принадлежи 
суверенитета на държавата; той . може да принадлежи 
само или на болшинството, или на добродетелните хора, 
или само на едно\лице, което превъзхожда съ своите 
таланти, или на единъ тиранинъ. Затруднението е все
странно“ — завършва Аристотелъ въ своето съчинение 
„Политика“.

Виждате, какъ Аристотелъ се пита, що е сувере
нитетъ, и на кого той требва да принадлежи? Намира 
се, значи, въ едно затруднително положение, което, 
както щё видимъ, и до днесъ продължава да сжщес- 
твува. Вследствие на тази неопределеность на поня
тието суверенитетъ, мнозина мислители и сега нами- 
ратъ, че то е едно преходно политическо положение. 
което ще изчезне. Така, франнузския публицистъ Емилъ 
Жирарденъ, казва за суверенитета следующето:

„Ще дойде единъ день, когато човЪка н-Ьма да 
допусне, щото другъ чов^къ да бжде надъ него, освенъ 
на оногози, който го надминава съ доказаните си дела. 
И наистина, само интелектуалното превъзходство е есте
ствения суверенитетъ“. По-нататъкъ сжщия Емилъ Жи
рарденъ казва: „Турете го въ монарха, турете го въ 
народа, било че произлиза отъ божествено право, било 
че произлиза отъ прегендирано народно право, наре
чете го народенъ, или другояче, колективния суверени
тетъ — фактъ преходенъ — е призванъ, за да изчезне, 
както сж изчезнали вече последователно много грешки 
и узурпации. Феодалитета угасна, следъ като изживя 
времето си, и суверенитета ще угасне тъй сжщо, следъ 
като изжив-fee своето. Отъ него ще остане името, 
което ще показва изминатия отъ цивилизацията пжть“.
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Тази идея на Емилъ Жирарденъ, съ която той иска да 
<каже, че суверенитета е режима, който урежда политическия 
и социалния редъ въ Франция и въ една часть на Европа 
отъ 1Х-то столетие до края на средния в%къ, е много раз
пространена ; има много мислители, които казватъ сжщото 
за народния суверенитетъ. Но това е само критика на суве
ренитета, както има силна критика и за парламентарното 
управление, което много конституционалиста намиратъ за 
преходно, за временна форма на управление, търсейки друга, 
по-добра, която да я замести.

У насъ, въ последно време (последното десетилетие), 
много се говори за народния суверенитетъ, или както не
верно го превеждатъ съ думата* „народовластие“. До колкото 
съмъ следилъ и наблюдавалъ, понятията у насъ за сувере
нитета все още сж смжтни. Немамъ намерение да се спи- 
рамъ на дълго върху този въпросъ. Лзъ ще го зачекна до
толкова, доколкото ще ми е потребно да подкрепя мислите, 
които ще изкажа върху разделението на властите, върху 
агрибуциите и границите на всека една отъ техъ. Сенъ Жп- 
ронъ, като си задава въпроса, що е суверенитетъ и какъ 
требва той да се определи, казва:

„Суверенитета е правото на единъ народъ да раз
полага съ своите сждбини и да създаде власти, които 
да иматъ авторитетъ върху всички граждани, действу- 
вайки въ кржга на своите атрибути“.
Значи, суверенитетътъ е правото на единъ народъ да 

създава власти, които да действуватъ въ кржга на своите 
атрибути. За това народния суверенитетъ е твърде оправ- 
данъ, ако означава власть на единъ народъ да разполага съ 
своите сждбини, но той става безсмисленъ, ако позволява 
на народа да изразява своята воля несъобразно съ правдата 
и противъ нея.

Народа, като не може да управлява направо, колек
тивно, изъ едно гърло, отъ мегданите, както се е събиралъ 
въ времето на старите малки атински републики, да решава 
всички спорове, установява, чрезъ основенъ законъ, наре- 
ченъ Конституция, различни учреждения и лица, на които 
делегира своята власть при условие, че тя ще бжде упраж
нявана по известенъ начинъ и въ известни граници. Това е, 
следователно, което требва да стане и става. Но и днесъ 
има крайни демократи, които поддържатъ, че демокрацията, 
за да бжде искренно практическа, изисква управление на
право отъ народа (Gouvernement direct de peuple), безъ пос
редничеството на народною представителство, което, споредъ 
техъ, не закъснява да се отличи отъ масата, и отличието на 
което се проявява съ самото избирание. Те отричатъ, че 
едно народно представителство може наистина да изразява 
подвижните чувства и волята на масата, Ж. Ж. Руссо е шефа 
на тази школа, евангелието на която е неговия „Общественъ 

.договоръ“ (Contrat social). Обаче, такава система на управ
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ление направо отъ народа е фалшива и неприложима въ* 
днешните държави. Въ краенъ случай бихме могли да си 
представимъ граждани на старата Атина, всЬки день заети 
съ гласуване, макаръ, че и тамъ тогава требваше да нака- 
ратъ бедните да гласуватъ, като имъ заплащатъ нещо. Но, 
това възможно ли е за държави, които иматъ няколко ми
лиона население? Гражданите иматъ ли време, вкусъ, жела
ние и средства да прекарватъ живота си въ гласуване по- 
мегданите? Кой не разбира, че, ако биха били заставени да 
направятъ това, при ежедневни борби, караници и гласувания,, 
даже при сбиване, отъ които зависи направлението на рабо
тите на страната, не би могло да излезе друго, освенъ 
страшна анархия. Освенъ това, гражданите събрани наедно, 
се обръщатъ неволно въ тълпи, а пъкъ психологически е 
известно, че тълпите не размишляватъ, че те винаги се во- 
дятъ отъ страсти, че тълпите се състоятъ отъ невежи. Събе
рете заедно стотици мждреци: Соломовци, Сократовци, Арис- 
тотеловци, Монтескйовии и вие ще имате тълпа. Събрани 
заедно, те ще се увлекатъ къмъ дела, които всеки единъ 
отъ техъ, взети отделно, никога не би извършилъ. Извес- 
тенъ е афоризма на Цицерона, който изразява преобръща
нето на неколко умни лица въ тълпа. „Сенаторите сж добри 
хора, — казва Цицероьъ,—но сената е лошъи. Това означава, че 
сенаторите, сами по себе си, като отделни лица, сж добри 
хора, но, събрани заедно въ Сенатъ, ставатъ лоши. Освенъ 
това, ако гражданите сж способни да избератъ безъ затруд
нение депутати, притежаватъ ли потребната способность, да. 
решаватъ съ пълно знание на работата външни и вжтрешни 
въпроси отъ управлението?

Ето защо е станало наложително, народния суверенитетъ 
да делегира своята власть на различни, установени отъ него, 
учреждения и лица, при условия, че тя ще бжде упражня
вана по известенъ начинъ и въ известни граници. Тези власти,, 
както видехме, сж три: законодателна, изпълнителна и сж- 
дебна.

Кои сж съществените условия по Конституцията за, 
вееха една власть? Въпроса е важенъ, защото Конститу
цията не само е установила тия три власти, но тя е начер
тала и атрибутите на всека една отъ техъ. Ако установимъ 
една власть, безъ да определимъ нейните атрибути и гра
ницата на нейната компетентность, значи да оставимъ место 
за произволъ, да оставимъ едно лице да върши, каквото то 
би пожелало. Така че първото условие, което всека една 
Конституция требва да установи за създадените власти, е, 
че всЪка една отъ тЪхъ требва да има определени граници 
и определена компетентность.

Съ народния суверенитетъ много се злоупотребява отъ 
известна категория политически дейци отъ тъй наречените 
демагози, които проповедватъ, че народа е непогрёшимъ и 
че той може да върши всичко, даже противно на правдата;.



27

и човещината. Тази теория въ сжщность е анархистическа, 
или деспотическа. Тя требва да бжде изхвърлена въ една 
страна, която желае политическа свобода, защото всека 
власть, било първоначалната — суверинитета, — било уста
новената и подразделена отъ него, требва да има граници. 
Граници има и требва да има всека една отъ установените 
власти, защото всичко на света има граници. Босюе съ своя 
чуденъ езикъ по тоя поводъ казва: „Даже океана има гра
ници въ своята ширина, и, ако той ги премине безъ никаква 
мерка, неговата ширина би била единъ потопъ, който би 
опустошилъ целия светъ“. Когато говоря за всека една отъ 
властите, ще видимъ, че, по естеството на нещата, всека 
установена власть има граница, която въ една страна, кждето 
има свобода, требва да не се прескача. Една власть, излезе 
ли вънъ отъ своите граници и нахлуе ли въ областьта, въ 
атрибутите на друга власть, престава да е власть; тя се пре
обръща въ произволъ. Нейните действия, извършени вънъ 
отъ границите й, сж произволни, незаконни, и немащи ни
каква сила; те сами по себе си сж недействителни. Англий* 
ския философъ Беконъ въ своето съчинение „Източници на 
правото“, казва, че законодателя е подчиненъ на Закона на 
Законите, споредъ който се обсжжда валидностьта на парла
ментарните актове, къмъ които спадатъ и законите. Значи, 
споредъ мнението на Бекона, законодателната власть която е 
първата отъ трите власти, требва да бжде подчинена на единъ 
законъ. Този законъ е Закона на Законите, т. е. Конститу
цията, вънъ отъ която законодателното тело нема право 
нищо друго да върши. А лордъ Хобартъ казва, че единъ 
законодателенъ актъ може да бжде по прпнцппъ недейстт- 
теленъ, ако е противенъ на естествената справедливость, 
понеже естественото право е неизмененъ законъ, Законъ на 
Законите. „Jura naturae sunt immutabilia, sunt leges legum‘% 
Кантъ, Фихте, Хегелъ, Гервпусъ и целата германска школа 
поддържа, че, понеже всёко право произхожда отъ законо
дателната власть, тя требва абсолютно да не може да из
вършва неправда спрёмо никого1). (Le pouvoir legislatif ne 
doit absolument pas pouvoir faire d’injustice a personne). A, 
както ще видимъ, едничкото средство да се отнеме въз- 
можностьта на колективната воля и на изразяващата я зако
нодателна власть да може да извършва неправда спремо 
никого, е разделението на властите, при което всички власти 
сж разделени и независими една отъ друга. Значи, и отъ 
това, което казватъ цитираните автори, се вижда, че, като 
се разделять властите, трЪбва непременно да имъ се начер- 
таятъ границ тЪ. Ако всека една власть би била оставена 
безъ определени граници и всека една би могла да върши, 
каквото си мисли, то би значило, да имъ се позволи да пре- 
скачатъ своите атрибути; за това италиянските автори Ра-

1 Kant, Principes metaphysiques du droit § 66.
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чиопи-Брюнели много справедливо казватъ въ своею съчине
ш е  „Commento alio Statuto del regno, Vol., I § 17“ :

„Това, което- дава определеность и юридическо 
покровителство на гражданските свободи, е собствено 
съществуването на една конституция въ формалния сми- 
сълъ на тези думи. Не стига да имашъ една полити
ческа организация, която отговаря на естествените пра
вила и принципи, но е необходимъ единъ писанъ законъ, 
който привежда тези правила и принципи въ точни и 
юридически задължителни разпореждания. За това кон
ституционния режимъ е система на юридически гра
ници (il regime costituzionaie е Sistema di limiti guiri- 
dici). BcfeKa деятелность, частиа или публична, требва 
да има определена сфера на действие. Тази сфера не 
е определена, ако не е ограничена и границите й не 
зажать, ако не сж точни, повелителни и неотклонни 
(precisi, imperatiyi, indeclinabili). Прочее, една Конститу
ция достига своята цель толкова по-лесно, колкото тя е 
по-твърда, устойчива и строга при определението на 
границата на деятелностьта, безразлично на всички 
уставни органи. А пъкъ тези органи не сж само изпъл
нителната власть и правосъдието, но тъй сжщо и зако
нодателната власть, тъй като и тя самата получава отъ 
Конституцията основанието на своето съществувание. 
(11 titolo all, esistenza). Прочее, тя тъй сжщо требва да 
бжде поставена подъ условие, да не може произволно 
да прескача установените за нея граници и да не може 
произволно да изменява своята собствена конституци
онна сфера на действие и онази на други органи. 
Както никой не може па допусне, че Конституцията е 
облечена съ съмнителни авторитети на една етическа 
рекомендация за изпълнителната власть, за правосъ
дието, тъй също, по сжщиятъ мотивъ, требва да при- 
знаемъ, че и законодателната власть не е едно просто 
самоограничение. (Semplice autolimite). Съ една речъ 
конституцията требва да има една формална, собствена 
сила, която я прави неприкосновенна не само отъ страна 
на изпълнителната власть чрезъ декретъ, и отъ страна 
на правосъдието чрезъ решение, но тъй сжщо отъ 
страна на парламента. Една Конституция или е строга 
(rigida), или не е; или е изменяема само по специална 
процедура, която не е отъ ежедневното разпореждане 
на законодателя, или престава да бжде за последния 
единъ законъ и се свежда къмъ единъ исторически до- 
кументъ върху това, какъ сж мислили нашите деди по 
политическата материя.“
Виждаме, прочее, че би било голема грешка, да се 

мисли, че Конституцията е единъ законъ, който съдържа 
запрещения само за изпълнителната и сждебната власть. Тя 
съдържа такива и за самата законодателна власть.



Сега ще требва да занимая сждътъ съ другъ единъ 
въпросъ, който ни интересува и отъ научна гледна точка. 
Държавния обвинитель поддържа нееднократно, че мини
стрите отговаряли не само за нарушение на Конституцията, 
но и за лошо управление. Какво е лошо и какво добро 
управление, е въпросъ, съ който ще требва да се занима- 
емъ и ние въ настоящия процесъ; въпросъ, който е вълну- 
валъ гражданството отъ старо време и до сега, защото 
всички граждани, съединени въ едно общество, сж имали и 
иматъ непреривното желание за добро управление. Коринт- 
ския тиранинъ Периандъръ, който въ 580 г. пр. Христа се 
обърналъ къмъ седемьтехъ най-прочути мждреци на Гърция, 
за да ги пита, кое управление те считать за най-добро, полу
чи лъ следую щите отговори:

СолонЪ'. „Онова, при което направената спремо едно 
частно лице обида докача всички граждани.“

Талесъ: „Окова, при което жителите не сж нито много 
богати, нито много бедни.“

Анакарснсъ: „Онова, при което добродетельта се почита, 
а порокътъ се презира.“

Питаксисъ: „Онова, при което длъжносгьта се възлага 
върху добрите хора, и никога върху лошите.“

КлеобулЪ\ „Онова, при което гражданите иматъ по- 
големъ страхъ отъ упрекътъ, отколкото отъ закона.“

кнлонъ: „Онова, при което се слушать законите, а не 
ораторите."

Биасъ: „Онова, при което господствува закона, а не 
тирана.“

Отъ всички отговори, последния, а онзи на Биасъ, кай- 
вече се приближава до нашите идеи; но всичките отговори 
взети купомъ, иматъ обща тенденция къмъ единъ мораленъ 
резултатъ, който самъ по себе си е безспорно едно благо, 
но за който т е  предполагатъ у законодателя едно всемогъ- 
щество, което той требва да използува.

Нашата Конституция, като установява принципа за раз
деление на властите, не казва нищо по въпроса, защо сж 
разделени тия власти. Кой е разума и коя е причината, за 
да не бжде възложена властьта на едно лице, а на три само
стоятелни власти. Има неколко обяснения за разделението 
на властьта. Едното обяснение е чисто дедуктивно, основано 
върху сжждението, че само едно лице, колкото и способно 
да е, не е въ физическа възможность, да изпълни успешно 
сжществените функции на всеко управление: да създава 
закони, да ги прилага и да сжди. Или съ други думи, както 
е възприела французката доктрина: Per some n’y  peut tout — 
никоя не може да извърши всичко. Второто обяснение за раз
делението на властьта е по-основателно; то почива върху 
юсновния принципъ за санкцията на гаранцията за правата 
на человека. Споредъ: тези. принципи реалната гаранция за 
осветените, отъ. Конституцията естественни права, които сж



30

цель на всЬко общество, се намира само въ разделението 
на впастите и техната независимость една отъ друга. Принципа 
е прогласенъ въ art. lb  отъ Declaration des droits de I’homme 
et du citoyen отъ 1791 г., който гласи: „ВсЬко общество, въ 
което гаранцията за правата не е обезпечена, нито разде
лението на властите не е определено, нема никаква Кон
ституция“.

И американците виждатъ въ разделението на властите, 
гаранция за свободата. Азъ ще цитирамъ само единъ пасажъ 
отъ „Прощалния адресъ къмъ народа на Съединените Щати“' 
отъ 17 септември 1796 г. на председателя Вашингтонъ. По
следния като се прощава съ народа казва:

„Достатъчно е, да се знае, колко обичьта къмъ 
властьта и наклонностьта да се злоупотребява съ нея 
сж естественни на човешкото сърдце, за да се почув- 
ствуватъ тези истини. Отъ това иде необходимостьта да 
се уравновесатъ властите чрезъ разделението имъ и 
чрезъ техното подразделение между неколко носители 
които защищаватъ тази публична собственность отъ 
нахлувание една въ друга. Опита на миналото и мо
дерно време ни даватъ примери за превъзходството на 
тази система; ние имаме доказателства за това отъ на
шата и отъ други страни. Не стига да се установятъ 
властите, толкова-же е необходимо да се удържатъ, 
да се спиратъ.и
Има и едно физиологическо обяснение. Блунчли и Хелло 

казватъ, че разделението на властите не е гаранция за сво
бодата, а една необходимость и на организма; те уподобя- 
ватъ управлението на човешкия организъмъ. Законодател
ната власть е главата и разума, а изпълнителната е ржцете 
и другите органи.

Мирабо, който признава само две власти — Законода
телната и Изпълнителната — намира, че разделението имъ 
има своя принципъ въ природета на нещата. Законодател
ната власть е волята (la volonte, vouloir), а изпълнителната 
е действието (Paction, agir). Това е най-елементарното раз
деление на властите. Каквито подразделения и да се пра- 
вятъ, все сжщия резултатъ. Той казва:

„Измислете нови политически комбинации, разде
лете и подразделете властьта; стрийте я въ прахъ; 
разделете прашинките на атоми; изменявайте ги въ 
дози между царя, сената, архонтите, ефорите, консу
лите, трибуните и преторите; винаги вие ще имате 
смесь отъ двата различни елемента, които ще останатъ 
сжщите. Вие ще изчерпите разнообразията, безъ да 
измените естеството.“
А немския философъ Кантъ, въ своето съчинение „Ме- 

тафизическите принципи на правото“ вижда въ тритехъ 
власти три предложения на единъ практически силогизмъ: 
главнята предпосилка съдържа Закона ; малката предпо-
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силка — реда; най-после заключението — Решението, което 
казва, кое е правото въ случая.

Като се спира върху мнението на Канта, Блунчли и др., 
Сенъ-Жиронъ казва, че, ако Кантъ злоупотребява съ мета
физиката, Блунчли борави много съ естественната история,

Има и едно последно обяснение за разделението на 
властите. То се оправдава отъ прекалените надмощия, които 
законодателната и изпълнителната власть въ разни времена 
сж имали една надъ друга. Й наистина, ние знаемъ, че на
родите, които сж достигнали до демократическо състояние, 
сж наклонни да поддържатъ съ всичката си сила законода
телната власть. Те по некога се опомнюватъ отъ това преу
величение, но за да паднатъ въ друга крайность: да дадатъ 
прекалени права на изпълнителната власть. Ограничаването 
на властите, прочее, е единственото средство да се отстра- 
нятъ тези. вечни клатушкания отъ колективния деспотизъмъ 
къмъ диктатурата. Когато това ограничение е освятено отъ 
Конституцията, всека отъ установените власти е длъжна рев
ниво да бди за своите прерогативи; да ги упражнява свое
временно, и полезно и да служи като гаранция за естестве
ните права на гражданите. Че всичкото това разделяне на 
властите има практически резултати, се вижда отъ управле
нието на всека държава, гдето този принципъ е прогласенъ. 
Редко сж прескачанията сферите на влияние на едната и 
другата власть. Наистина, има страни, гдето прескачанията 
сж и повечко, но това е, защото всички зависятъ отъ съз
нанието на гражданите да пазятъ своите права, а така сжщо 
и отъ ревнивостьта на властите върху своите прерогативи. 

.За това Рачиопи-Брюнели казватъ:
„Всичката сила на конституционната система се 

състои именно въ това, да се прави различие между 
закона, указа и решението, т. е. между законодател
ната, изпълнителната и сждебната власти. Колкото по
вече политическата система се приближава къмъ този 
принципъ, толкова повече управлението става консти
туционно и толкова повече се реализира системата на 
правовата държава, (dello stato giuridico), защото кон
ституционната система се основава на разделението на
властите................Формално конституционната система
изисква, щото акта, въ който се изразява волята на 
законодателя (закона), акта, въ който се изразява во
лята на изпълнителя (указа) и акта, въ който се изра
зява волята на правосждието (решението), да иматъ ви
наги еднаква автономия, еднаква формална сила единъ 
спремо другъ, каквото и да е техното вжтрешно съдър
жание. R по сжщество тя изисква, щото за всеки час- 
тенъ обектъ или юридическо отношение, властьта, кояте 
издава нормата, да е различна отъ изпълнителната и 
различна отъ сждебната.“



Знае се, че крайната цель на вс1зко общество е свобо
дата, или покровителството на личностьтэ, а средството за 
нейното гарантиране е участието на гражданите въ управ
лението, което по размёра си варира споредъ специялното 
състояние. Ако властьта се упражнява за друга цель, раз
лична отъ покровителството на личностьта, тя, властьта, е 
отклонена отъ своята цель: има деспотязъмъ. Ако ли пъкъ, 
благодарение на лоша организация на политическите права, 
управлението не е способно да направи да се зачитатъ лич
ните права, то обществото е разрушено, или най-малко е 
застрашено отъ анархия. За избегването на тези две край
ности — деспотизма и анархията — народите сж упражнявали 
разни, предназначени да се ограничи и контролира властьта, 
средства, отъ естество да ограничатъ всемогжществото, да 
засилятъ властьта, да подържатъ редътъ и да улеснятъ прог
реса. Едно отъ тези средства е и разделянето на властите; 
всека да действува въ своите граници, начертани отъ кон
ституцията, т. е. автономия на всека една власть, въ което 
именно се състои техното различие.

Това е за просветените народи. Но не требва да испу- 
щаме изъ предъ видъ, че има народи, които не сж способни 
да бждатъ свободни, защото не умеять да се управляватъ. 
И ако единъ диктаторъ не имъ наложи своето иго и не ги 
управлява съ строгости, те нематъ друга алтернатива, освенъ 
ориенталския деспотизъмъ или анархията. Ето защо за наро
дите може да се каже сжщото, което може да се каже за 
личностите: хората иматъ онова общественно положение, за 
което сж станали достойни съ своето поведение; а народите 
иматъ такова правителство, каквото сж заслужили съ своето 
морално въздигание.

Следъ тази забележка върху правителствата, които наро
дите ги заслужватъ, нека се спра върху понятието за разде
лението на властите. Предупредихъ, че свои дефиниции нема 
да давамъ, а ще привеждамъ такива отъ разни автори.

Въ какво се състои разделението на властите?
Saint-Giron въ своето съчинение „Essai sur la separation 

des Pouvoirs“ дава следующата дефиниция за разделението 
на властите: „То е въ различието на двата органа, натоварени 
да упражняватъ законодателната и изпълнителна функции, ор
гани независими единъ отъ други, действующи напълно сво
бодно въ техната собственна сфера, съединини въ техното 
действие, за да има хармония, обладающи единия върху дру
гия средства на въздействие, което имъ позволява да се 
защищаватъ отъ всеко вмешатество (empietement) и което, 
при продължителенъ конфликтъ, дава последната дума на 
народътъ, който те представляватъ“. Значи, различието на 
законодателната власть отъ изпълнителната е автономията 

всека отъ тези власти и създаването на една обща почва, 
върху която да могатъ да се съединяватъ и разбирать, иначе, 
те биха се обърнали на два враждебни лагера. Тази авто-



номия на властитЬ» е средство за всека една отъ тЬхъ да 
дейстЕуватъ една върху друга и по този начинъ да пречатъ 
за устанозяванието на личенъ или колективенъ деспотизме, 
да пречатъ на .Цезаризма или ка Конвента: ето различните 
практически последствия отъ принципа за разделянието ка 
властите.

Може би ще ми се възрази, че неудачно съмъ избралъ 
да цитирамъ Сенъ Жирона, защото той признава само две 
власти — законодателната ' и изпълнителната. Наистина, той 
говори за две власти, но азъ избрахъ него, защото той е 
най-веренъ и защото неговата дефиниция може да се при
способи и за третата власть — сждебната, тъй като тей приз
нава разделението на двете власти — законодателната и 
изпълнителната — и независимостьта на сждебната власть, 
която той поставя на такъвъ пиедесталъ, отъ който тя меже 
да обсжжда конституционностьта на законите. Двата прин
ципа, за които говори Сенъ-Жиронъ, единия за разделението 
на властите (la separation des pouvoirs), и другия за независи
мостьта на Правосждието (I’independance de la justice) сж 
една конституционна тънкость (subtilite constitutionnelle); въ 
сжщность те се сливатъ. Разделянето на властите, като ксн- 
ституционенъ принципъ, въ действителность не е много старъ. 
Той най-вече е въведенъ на континента отъ 1789 година — 
датата на французеката. революция. И за да се знае, че той е 
сжщественъ принципъ, въ една отъ декларацията за правата 
на човека и гражданина, както видехме, бё поместенъ единъ 
членъ, въ който се казва, че държава, която не си е въвела 
принципа за разделението на властите, нема Конституция. 
Въ Франция този принципъ бе пренесенъ отъ Англия отъ 
Монтескио, а отъ тамъ — въ всичките конституционни страни 
на континента. Въпроса за делегиране народния суверенитетъ 
върху три отделни власти най-добре и най-авторитетно е 
развитъ отъ Монтескио, въ неговото прочуто съчинение 
„Esprit des Loisu. Всички автори по конституционного право, 
безъ изключение, цитиратъ отъ него и з в е с т н и  места и м и сл и , 
които сж станали типични. Това ще направя и азъ, защото 
за насъ те сж необходими даже. Въ това си съчинение, 
томъ XI, часть IV, той казва:

„Единъ веченъ опитъ показва, че всеки човекъ, 
който има власть, е склоненъ да злоупотребява съ нея; 
той отива до тамъ, до гдето срещне граници (пре
гради). Самата добродетель има нужда отъ граници. 
За да не може да се злоупотребява съ властьта, необ
ходимо е да се направи така, че власть да спира власть"„ 
По-нататъкъ Монтескио продължава:

„Когато въ едно и сжщо лице или въ едно и сжщо 
учреждение се съединятъ законодателната и изпълни
телната власть, нема никаква свобода. Защото може 
да има страхъ, че сжщия монархъ или сжщия сенатъ
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ще издава тиранически закони, за да ги изпълнява 
тиранически. Тъй сжщо нема никаква свобода, ако 
сждебната власть не е отделена отъ законодателната и 
изпълнителната. Яко тя би била съединена съ законо
дателната, властьта надъ живота и свободата на граж
даните би била произволна, понеже сждията би билъ 
законодатель. Яко тя би била съединена съ изпълни
телната, сждията би ималъ, власть на притеснитель. 
Всичко би било изгубено, ако едно и сжщо лице или 
едно и сжщо учреждение упражняваше трите власти, 
властьта да прави закони, властьта да изпълнява и 
властьта да сжди престжпленията или частните спорове“, 
(кн. XI, часть VI).
За склонносгьта да се злоупотребява съ властьта гово

ря гъ и други мислители. Така Босюе въ Х11-то столетие пише;
„Властьта е слепа; властьта иска винаги да се 

качва, винаги да се простира; властьта се счита уни
жена, когато й се показватъ граници".
За това и Мирабо, въ една своя речь по народното 

възпитание, казва:
„Мжчното е да издавашъ необходимите закони, да 

се предпазвашъ отъ бесътъ на управлението, който е 
най-гибелната болесть на мсдернитё времена“.
Като говори за цитата отъ Монтескйо, СенъЖиронъ казва;

„Не е въз^ожно да се изтъкне по-добре необхо- 
димостьта отъ разделянето на властите и отъ незави- 
симостьта на сждебната власть“.
Я професоръ Esmein — пише:

„Нищо по-ясно. Яко законодателната власть е 
едновременно изпълнителка на закона, или сждия по 
спора, който повдига неговото приложение, тя нема 
установенъ законъ. Сждията и изпълнителя, имайки 
тогава право да изменявз, не ще има никакъвъ скру- 
пулъ, да се отклони отъ него въ единъ или другъ слу
чай или нещо повече. Той ще измени закона само по 
причина на затрудненията въ прилагането и ще при
ложи новия законъ къмъ старитё факти.
На сжщото мнение е и мислителя Му ние, които въ 1789 

казваше: „За да се спре тиранията, абсолютно е необхо
димо, да не се смесватъ властите; ако изпълението на за
коните се повери на онези, които ги правятъ, те никога не 
ще се считатъ задължени отъ предшествующи закони.

Я прочутия Сеиесъ (Sieyes) намира, че гаранцията за сво
бодата е въ разделението на законодателната, изпълнител
ната и сждебна власти; а взаимна гаранция между властите 
се състои въ едно ново разделение: учредителна власть, 
учредена власть.

Това говори Есменъ, когото всички почитать и уважаватъ. 
Товз говорятъ и други, целъ редъ автори, които считамъ за 
излишно да цитирамъ следъ тъй направените цитати. Раз-



.д^лянето на властите е една необходимость, защото чрезъ 
подразделянето имъ те се уравновесяватъ и се избегва нахлу
ването на една власть въ друга. Но не е достатъчно да се 
установятъ властите, а е необходимо и да се удържатъ, да 
се спиратъ. Средството за това е, че, когато ще стане из
вестно нагазване, да има друга една власть, която да го 
спре. Ако, напр, законодателната власть би нахълтала въ пра
вата на изпълнителната, или обратното, то коя е властьта, 
която ще спре? Разбира се, че не е една отъ двете власти, 
а една трета власть. И тая трета власть е сждебната. Тя е 

^властьта, предъ която гражданите ща направятъ своите оплак
вания за нарушение на законите.

Числото на властите зависи отъ положителните консти
туции. Така писаната Конституция само на Португалия отъ 29.1V. 
1826 г., установява четири власти. Четвъртата власть е
умерената (успокоителна) — le pouvoir moderateur) и за нея 
въ самата Констатуция е казано, че тя е ключътъ на всека 
политическа организация и принадлежи изключително на ца- 
рьтъ, като върховенъ шефъ на народа, за да бди непрестанно 
за запазването независимостьта, равновесието и хармонията 
на другите политически власти. Това е подъ влиянието на 

-учението на Бенжаменъ Констанъ за властите.
Има Конституции, които говорятъ изрично за цельта на 

разделението. Така чл. 10 отъ Португалската казва:
„Разделянето и хармонията въ политическите власти 

е охранителенъ принципъ въ правата на гражданите и 
най-сигурното средство да се направятъ действителни 
гаранциите* които дава Конституцията".
Сжщото е казано и въ Мексиканската Конституция, чл. 

50 на която гласи:
„Върховната федеративна власть се дели, отъ гле

дището на нейното упражнение, на законодателна, из- 
пънителна и сж дебна. Две отъ тези власти, или по-го- 
лемо число, никога не могатъ да се съединятъ само въ 
единъ човекъ (едно лице) или корпорация, нито пъкъ 
законодателната власть да бжде поверена само на едно 
лице“.
А Бразилската Конституция отъ 24. 1. 1891 г. въ чл. 15. 

казва:
„Законодателната, изпълнителната и сждебната вла

сти, хармонизирани и независими една отъ друга, сж 
органи на народния суверинитетъ“.
Съ това тя иска да каже, че, когато всЬка една власть 

решава въ кръгътъ на своитЪ атрибуции, тя действувсг 
$тъ името на народния суверенитетъ. Това е еднакво и за 
тригЬ власти. Следователно, колкото сждебната, толкозъ и 
изпълнителната, толкозъ и законодателната сж равни предъ 
народния суверенитетъ. Това равенство е важно да се за
помни, защото по-нзтатъкъ ние ще тр-Ьбва дз разгледаме



въпроса, дали сждебната власть влазя въ борба съ законо
дателната, когато обсжжда конституционнсстьта на законите..

Различие и общность между властигк
Не е достатъчно да има три власти, които сж незави

сими една отъ друга, а требва те да се различаватъ въ 
нещо. Това техно различие ще се види отъ техните функ
ции. По този предметъ нема нужда да се говори много за
щото сждиите знаятъ много добре всека една отъ властите.. 
Всички ние отъ практика въ живота знаемъ, че сжществе- 
ната функция на законодателната власть се състои въ из
работване, при установени условия, на общи и задължителни 
за всички граждани закони. Тези закони, следъ като се из- 
рабогятъ отъ Народното събрание, ще требва да бждатъ 
прилагани и изпълнявани отъ друга власть, защото, както ви
дехме, разните функции не требва нито да се смесватъ,... 
лито да оставятъ въ едни ржце. Те ще бждатъ изпълнявани 
иг>и отъ изпълнителната, или отъ сждената власти. Ако из- 
вестенъ законъ е отъ публичното или административною 
право, той ще се прилага отъ изпълнителната власть; ако е 
отъ частенъ характеръ и урежда въпроси и отношения между 
граждните помежду имъ или между гражданите и държа
вата, тогазъ ще се прилага отъ сждебната власть. Както ще 
се види по-нататъкъ, конституцията, като дава заповедь 
на занонодателя да прави само закони сообразно съ консти
туцията, тя дава рефлексивно сжщата заповЪдь и на сж
дебната власть — да прилага само конституционни закони.

Пълното разделяне на властите една отъ друга не значи 
още, че те трёбва Да бждатъ врагове. Те требва да се раз
бирать помежду си и да си помагатъ една на друга, или,..- 
както казва Бразилската Конституция, въ цитарания отъ.менъ 
чл. 15: „хармонизирани и независими една отъ друга, даслу -  
жатъ на народния суверенитетъ".

Нито разделянето на властите, нито сътрудничеството 
помежду имъ би могло да принесе оная полза, която се 
очаква, ако представителите на тези власти не сж проник
нати отъ съзнанието, че най-напредъ и на първо место ще 
требва да извършватъ главно своите атрибуции, предписани 
отъ конституцията. Всека власть требва ревниво да бди надъ. 
неприкосновенностьта на нейните атрибути и добросъвестно да 
сътрудничи съ своите посестрими. Само при това условие 
ще има хармония между властите и пълно изпъление на 
техната конституционна мисия. Или както казва Сенъ Жиронъ z 

„Законодателната власть може и трЪбва да из
дава само такива закони, които не npomi воречатъ на 
конституцията. По сжщимЬ съображения и сждебната 
власть може и трЪбва да прилага само онЪзи закони,, 
които сж съобразни съ поставените въ конституцията 
условия, най-вече отъ материална страна



По този въпросъ Рачиопи-Брюнели назвать:
„Трите установени власти не могатъ да се считать 

..за отделни (isolati), турени една до друга като без- 

.деятелни предмети, ио те требва да се разбирать, като 
органически части отъ единъ живо организъмъ и за 
това, макаръ различни и специални, винаги сжщест- 
вуватъ взаимно, подчинени на една обща цель. И по
неже трите функции не сж разпределени механически 
между трите власти-органи, то& всека една отъ техъ 
изпълнява главно своята функция, а спомагателно и една 
часть отъ другите... Прочее, три сж функциите, които 
требва да се подчертаятъ съ екивочната дума „дър
жавните власти“, законодателна, изпълнителна и сж- 
дебна. Въ тЬзп три категории се обематъ всичкптЪ 
безъ изключете проявления на суверенитета; те не мо
гатъ да се смесватъ; нито некоя отъ техъ да липсвува, 
защото нормата безъ наредба би била безплодна; по
следната безъ първата не би имала юридическа под
крепа; а пъкъ едната и другата безъ контроль не би 
имала ефикасна сигурность. ВсЬка отъ тЬхъ е сувере- 
нлтетъ подъ разлпченъ видъ; и трите, рагледани заедно, 
допълватъ понятието си“.
Другояче аслж не може да бжде, защото, ако въ една 

€<жща не се гледатъ внимателно собствените й работи, за- 
щачата на домакинството нема да бжде изпълнена добре. 
Това е, което имахъ да кажа, по въпроса за разделянето на 
властите, когато това разделяне е вписано въ конституцията. 
И  отъ всичко това, което казахъ, азъ ида до заключение, 
че конституционната роля на сждебната власть е да прилага 
само законите, които не сж въ противоречие съ материални 
текстове на конституцията. Не стане ли това, гражданите сж, 
които губятъ, защото противъ техъ могатъ да се издавать 
противонстигуционни закони, отъ вредните последици на 
които нема кой да ги защити, И наистина, въ какво може 
да се състои независимостьта и самостоятелностьта на сж
дебната власть, ако не въ това, да откаже прилагането на 
единъ противоконституционенъ законъ?

Въпроса за разделянето на властите е топкозъ големъ 
по своитё последствия, .щото въ много страни, той е прин
ципъ отъ' публичното право и требва да се пази даже и 
тогава, когато не е вписанъ изрично въ конституцията. Ако 
■въ живота на единъ народъ има единъ моментъ, когато 
требва да се повдига въпросъ, дали принципа за разделя
нето на властите е само конституционенъ, или е отъ пуб
лично право, той е момента, когато държавите се вълнуватъ 
Азъ ще изкажа неколко мисли, отъ които ще се види, че, 
ако има страна, въ която този въпросъ да има значение, то 

България, и то сега, при управлението, което преживяваме. 
Ще забележа, че този въпросъ е съставилъ богата и голема 

. литература, та нема нужда да говоря върху всичко, а е доста-



тъчно само да посоча на единъ примЪръ, отъ който ще се- 
види, колко голямо е значението на въпросния принципъ к 
че той е такъвъ отъ публичною право. Въ 1870 год., когато 
Франция бе победена, конституцията беше суспендирана w 
правителството на Народната отбрана живя известно време- 
безъ такава. Тогазъ законодателната власть фактически; 
се сля съ изпълнителната, и така сляната власть издаде ня
колко декрета, между които и единъ за уволнението на 
15 души несменяеми сждии, защото презъ течение на своята! 
сждийска кариера, следъ преврата отъ 1851 год., били взеяк 
участие, въ смёсени комисии. Послё това уволнение биде 
унищожено съ законъ. Текста на закона отъ 25 мартъ :871 г., 
съ който се унищожиха декретите отъ 28 януарий и 3 фев- 
руарий 1871 год., възстанови това несправедливо уволнение- 
на казаните 15. души сждии, като счете, че въпроса за несмо- 
няемостьта на сждиите е не само въпросъ конституционен^., 
но и такъвъ отъ публичною право, и че, като такъвъ, не 
може да се неглижира отъ никоя власть. Fuzier Herman въ 
своето съчинение „La separation des Pouvoirs d’apres I’histoire 
et Ie droit constitutionnel compare", като привежда случаите 
за унищожението на декретите отъ 28 януарий и 3 февру- • 
арий 1871 год. по уволнението на неколко сждии, казва, че-- 
сграната била останала безъ Конституция и Народного съб
рание считало принципа за разделението на властите, като 
стоящъ но-горе даже отъ конституционния редъ и като 
съставляващъ неразделна часть отъ ржководните идеи на 
французскою публично право. Самия текстъ на закона е  
следния: .

„Членъ едпнственъ: Декретите отъ 28 януарии и 3 фев
ру арий 1871 г., съ които се уволняватъ означените въ техъ 
15 сждин, се обявяватъ за непз давани, като противни на 
правилото за раздЬлянето на властптЬ и на принципа за 
сж дни ската несменяемость, запазвайки право на Народното 
събрание за устройството' на сждилищата“. А. М. Limperani, 
който бе докладчикъ на този законъ въ рапорта си казва 
буквално следното:

„Комисията не прокламира единъ констптуционенъ прнн- 
ципъ, но нЬщо повече — единъ принципъ. Единъ конституцио- 
ненъ принципъ може да има сждбата на конституциите, 
които минаватъ и пзчезватъ, а принцппътъ е нещо абсо
лютно, нЬщо неизменно“.

Ето какъ разбиратъ просветените хора значението на 
принципа за разделението на властите и ею  какъ ревниво 
пазятъ те принципите отъ публичною право, като ги счи
тать абсолюни и неизменни и като такива, които преживя- 
ватъ конституциите.

РефлексивнитЬ атрибути. — Азъ ще бжда непъленъ, 
ако не укажа и на друго едно съображение, което сжщо 
тъй оправдава условията, върху които сждебната власть



действува по начинъ, да направи невъзможно да се прила
гать законите, ако тЪ сж  противоконституционни.

Отъ изложеното до тукъ се вижда, че всичките уста
новени власти — законодателната, изпълнителната и сждеб
н а та — получаватъ своите права и атрибути отъ Конститу
цията и че те ги упражняватъ само въ границите и усло

вията, установени отъ последната. Атрибутите на властите 
сж или титулярни или виртуални,. а както се изразяватъ 
некой професори по публичною право и рефлексивни. Реф- 
лексивните атрибути на една власть сж ония, които тя полу
чава по силата на отражението отъ упражнявание титуляр
ните атрибути на друга власть. Напр. Конституцията пред
писва известни условия, при които законодателната власть 
може и требва да издава законите. Ако тя издаде единъ 
законъ, който противоречи на Конституцията, това противо
речие се отразява и върху атрибутите на сждебната власть, 
която ще требва да прилага законътъ. И двете власти — зако
нодателната и изпълнителната — маниполирующи съ този про- 
тивоконституционенъ законъ, еднакво сж. задължени да па- 
зятъ установените отъ Конституцията условия, за неговото 
издаване. Конституцията, като заповЪдва направо на зако
нодателя да прави само закони, съобразни съ нея, тя запо- 
вЪдва рефлексивно и на сждебната власть, да nps лага само 
съобразно съ нея направените закони. Безъ тези рефлексивна 
атрибути на сждебната власть, тя не би могла да отразява 
(да отблъсва) неконституционните закони. Въ такъвъ случаи 
законодателя, остаЕенъ безъ спирачка, би унищожилъ .Кон-» 
ституцията съ издаването на противоконституционни закони. 
За това, нека си припомнимъ още веднажъ, че главного и 
сжщественото съдържание на принципа за разделянето на 
властите ё : „Власть власть да спира" и че това спиране на 
законодателната власть стъ страна на сждебната не може да 
се прояви другояче, освенъ въ рефлексното право на послед- 
нята да отстранява неконституционните закони и да отказва 
да ги прилага. Прочее, и по теорията на рефлексното право 
сждиитё иматъ право да обсжждатъ контитуционностьта на 
обикновенните закони.

Понеже презъ делата си защита, по повечето пунктове 
отъ обвинението, ще поддържаме тезата за противоконсти- 
туционностьта, както*на закона за сждене министрите, така 
и на закона за народната катастрофа, и ще искамъ тёхното 
неприлагане, —- ще стане нужда да си служимъ съ. некой 
термини за неконституционностьта. За това азъ ще заявя на 
сждътъ, съ какви термини ще си служа. Писаните консти
туции, каквато е нашата, предвиждатъ два вида неконститу
ционност : формална и материална. Формалната е оная, 
която опорочава законътъ по причина, че при гласуването му 
не сж спазени известни формалности, безъ съдържанието му 
да противоречи въ нещо на Конституцията. Материална 
противоконституционность имаме тогава, когато известенъ



законъ по съдържанието си е противоконституционенъ, ма- 
каръ при гласуването му да сж спазени всички формал
ности, които предписва конституцията. Ако вземемъ консти
туцията и се спремъ върху глава X, ние ще видимъ, че сж 
предвидени известни- прерогативи на държавния глава (като 
санкцията и промулигирането на законите), безъ нарушение 
на които не може да се издаде противоконституционенъ 
законъ.

.^Понятието за неконституционностьта на обикновените 
закони се обусловюва отъ понятието за съдържанието на 
писаните Конституции. Понятието, дефиницията, за конститу
цията не е общоприето. Има различни дефиниции. За техъ 
ще говоря подробно по обвинителния пунктъ за нарушение 
на чл. 43 отъ Конституцията чрезъ нарушение на обикновения 
закони. Сега ще се спра върху онова понятие за съдържа
нието на конституцията което показва, какво съдържа една Кон
ституция относително начина за правение на законите и от
носително компетентностьта на всёка власть по предметъ, по 
материя. За моя уводъ по въпроса това определяние съдър
жанието на писаните конституции намираме у Dalloz, Rep., 
v° Loi, n° 4, гдето четемъ : ■

„Най-големото благогодеяние на революцията отъ 
1789 г. и едно забележително явление на нашата исто
рия е създаването на писани конституции, които опре
делять ясно начина, по който се създава закона и 
опредълятъ предмета и. границите на всека публична 
власть".
Това е, значи, понятието за Конституция: да определя 

ясно начина, по който се създаватъ закони и да определя 
предмета и границите на всека публична власть. А отъ това 
следва, че' Конституцията требва да има такива именно два 
отдела. И наистина, тези два отдела ги има, както въ чуж
дите конституции, тъй и въ нашата. Въ нашата Конституция 
ги има въ глава X. и след. първия отделъ се касае до фор
м а л н а т а  н е к о н с т и т у и о н н о с т ь , а- втория до материялната. Фор
малната неконституционность се състои въ нередовното из
даване на единъ обикновенъ законъ. Нашата Конституция 
предвижа неколко форми, които требва да се пазятъ, подъ 
страхъ не недействителность, при издаването1 на законите. 
Тёзи форми сж ‘ 1) законопроекта да бжде внесенъ отъ изпъл
нителна власть по царска заповедь, или отъ некой народенъ 
представитель, подписанъ отъ 1/4 отъ ' присжтствуващите 
народни представители (чл. 109 отъ Конституцията); 2) така 
внезенъ, той требва да бжде разискванъ и приетъ отъ На
родного събрание съ изискуемото отъ Конституцията бол-, 
шинство (чл. 44 и 114 отъ Конституцията); 3) следъ приема
нето да бжде угвърденъ отъ държавния глава (чл. 45 отъ 
Конституцията) и 4) следъ санкциониране отъ царя, закона 

-да бжде оонародванъ, т. е. промулгиранъ, и въ промулга- 
цията да се каже изрично, че закона е приетъ отъ Народ-



ною събрание. Спазени ли съ гкзи форми, законътъ е фор* 
маяно конституционенъ; не сж ли спазени, той е формално 
неконституционенъ. Материалната неконституциснкость пъкъ 
се състои въ противоречието на текста на закона съ изве- 
стенъ текстъ на Конституцията. Народною събрание, когато 
прави законите, е длъжно да се съобразява съ Конституцията, 
защото тамъ известни права на гражданите се възвеждатъ 
въ конституционенъ принципъ и се отбелезватъ въ Консти
туцията; отбелезванието имъ .въ сжщата означава за законо
дателя, че той требва да се съобразява съ това, което е 
казано тамъ. Напр. чл. 67 отъ нашата Конституция осве
тява принципътъ за неприкосновенностьта на частната собст
венность. Значи, и нашата Конституция, подобно на другите, 
като възвежда въ конституционенъ принципъ правото на ссб- 
ственость, задължава законодателя, когато прави законите, 
да има предъ видъ, че правото, на частна собственость е не
прикосновенно и да не допуща отнемане имуществото на граж
данина. Прогласяванието на този принципъ отъ Конституцията 
е необходимо, защото въ старо време царьтъ разполагаше 
напълно и произволно съ имота на гражданина. Обаче, ако 
обществото се намери'въ нужда, и се наложи едно посягане 
на тази собственость, Конституцията го .позволява, но при 
условие: предварително да се заплати стойностъта на имота, 
по неговата действителна пазарна цена въ момента на от
чуждението — (чл. 68 отъ Конституцията). Прочее, правилото 
е, че собствекностьта е неприкосновенна, . а изключението е, 
че за нуждите на обществото може да стане отнемане на 
собственостьта, но при непременно условие: срещу запла
щане, и то предварително, действителната стойность на имота. 
Ако при това положение се направи единъ законъ, въ който 
да се каже, че имотите на известни граждани ще се отне- 
матъ, безъ да се оценятъ и безъ да се платятъ, този законъ 
е материялно противоконституционенъ, защото противоречи 
на чл. 67 и 68 отъ Конституцията, макаръ при гласуването му 
да сж спазени всичките формалности, които предписва Кон
ституцията за издаванието му. И ако при такъвъ единъ ма- 

.териялно противоконституционенъ законъ, гражданина, ко
муто се отнема имота, се оплаче предъ сждътъ и поиска 
отъ него да признае, че законътъ е противоконституционенъ 
и да го не прилага, сждътъ, основавайки се само на своята 
естественна сждийска длъжность, не може да не се признесе 
по въпроса за неконституционностьта на закона; той требва 
да обсжди тази му неконституционность, и, ако го намери за 
противоконституционенъ, да спре юридическит-fe последствия 
отъ прилаганието му, т. е. да не го приложи. Тогазъ ще стане 
онова, което казахъ по-рано: власть власть ще спира. Ето 
въ това се състои формалната и материалната неконститу
ционность на единъ законъ. Тези две противоконституцион- 
ности, обаче, не требва да се смесватъ, защото, както ще 
-видимъ по-нататъкъ, повдига се въпроса, кой е компетентния
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да обсжжда формалната неконституционность и кой — ма
териалната ? За сега намъ е достатъчно да знаемъ, че, кактс 
въ науката тъй и въ нашата парламентарна юриспруденция, 
тия два термина ги има.

Въ протеста отъ 13. IV. 1922 г., направенъ отъ опози
ционните представители предъ бюрото на Нар. Събрание по 
поводъ на закона за Софийската община, е казано, че „счи
таме той е противоконституционенъ по форма, както е про* 
тивоконституционенъ и по съдържанието си (чл. 3 ал. II отъ 
Конституцията). Значи и въ нашия парламентъ се говори за 
дветЪ неконституционное™.

И така въ доктрината се говори за две противоконсти- 
туционности. Щомъ е тъй, явява се въпросътъ: за коя прс- 
тивоконституционность говори чл. 49 отъ нашата Конститу- 
лия, — за двеНз ли, или само за едната, и за коя? Доста- 
тъчно е да прочетемъ чл. 49 отъ Конститулията, който 
гласи:

„Само Народното Събрание има право да решава,., 
опазени ли ел  всткитЬ, показани въ тая Конституция, 
условия, при пздаванието на нЪкоп законъ“. 

за да си дадемъ ясенъ, положителенъ и безспоренъ отго- 
воръ, че той визира само формалната неконституционность. 
Този членъ съ нищо не зас-fera материалната неконститу
ционность, която остава открита. Въ всеки случай по този 
въпросъ сждътъ ще се произнесе последенъ тъй като между 
насъ, страните, по него има голЪмъ споръ, разрешението на 
който е много существенно. Държавниятъ обвинитель зая
вява, че той счита, че чл. 49 визира и еднате и другата не
конституционность, но добави, че окончателно ще се произ-. 
несе по въпроса, следъ като изслуша насъ. Нищо по-добре 
отъ това. Вие си спомняте, че вчера помощника на държзв- 
ниятъ обвинитель ни каза, че този въпросъ е разрешенъ 
отъ Конституцията и че не требвало да говоримъ по него. 
Спомняте си сжщо, че и граждански ищци, тоже говориха, 
че чл. 49 визиралъ и двегк неконституционности. Отъ друга 
страна пъкъ ние заявяваме, че чл. 49 визира само формал
ната неконституционность. Ето защо, понеже между насъ и 
държавното обвинителство има споръ по този въпросъ, не
обходимо ще е, да прибягна и до други данни за значе
нието на цитирания чл. 49, за източника му и пр., за да се 
види, дали само едната или и двете неконституционности ви
зира той. По този въпросъ ще говоря по-подробно другаде, 
а сега тукъ, азъ ще бжда кратъкъ и да кажа: 
само онова, което е абсолютно необходимо, за да се раз
бере истинския смисъль на чл. 49 отъ Конституцията и пра
вото на сждилищата да обсжждатъ материалната неконсти
туционность. Яко некой повдигне въпросъ за проверката на 
формалната неконституционность, сждилищата предъ видъ 
ясния, категоричния и безспорния текстъ ка чл. 49 ще го 
отблъснатъ de piano, като кажатъ, че обежждането на тазк
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неконституционность е предоставена на Народното събрание. 
Но. ако н-Ькой повдигне въпросъ за материалната неконсти-. 
туционность. сждилищата ще требва да го разрешать,, за-? 
щото за това rfe иматъ не само право, но и длъжность. Азъ ще 
се постарая да изложа, какъ стои този въпросъ въ другигЬ 

"страни, за да може сждътъ да се улесни при решението му. 
Отъ изложението ми ще се види, че има четири гледища: 
Едното гледище е, че сждилищата иматъ право да обсжж- 
дзтъ и материалната и формалната неконституционность. 
Другото гледище е, че сждилищата иматъ право да сбсжж- 
датъ само материалната, но не и формалната неконститу- 
лионность. Третото пъкъ е, че сждилищата иматъ право да 
обежждатъ формалната, но не и материалната неконститу
ционность. И най-после, че сждилищата не могатъ да обежж
датъ нито едната, нито другата неконституционность. ВсЬка 
отъ тия четири системи има своитЬ обяснения. Въпроса е 
повдигнатъ най-напредъ въ Америка, дето се възприе, че 
сждилищата иматъ право да обежждатъ и двет-fe противо- 
конституционности; следъ това той премина на континента, 
гдето, както казахъ по-горе, се образуваха гЬзи четири сис
темни гледища. Понеже насъ, подсждимитЬ, ни интересува 
този въпросъ, не само отъ научна гледна точка, но и отъ 
практическа — за изхода на процеса, азъ ще се помжча да
го уясна на сждътъ, а особенно ще обясня установеното 
въ Франция и Белгия, които иматъ надмощие в> насъ, за
щото много отъ нашигЬ юристи сж свършили тамъ правото 
и защото нашата Конституция, казватъ, била взета отъ бел
гийската. Специално въ Франция влияе мнението на профе
сора Есменъ, който поддържа, че сждилищата въ Франция 
н-Ьмали право да обежждатъ противоконституционностьта 
на законигЬ. За да твърди това, той изхожда отъ принципа 
за раздЬлянето на властитЬ и отъ единъ старъ законъ отъ 
1793 год., като казва, че, ако се приемело противното, би се 
нарушилъ този принципъ. Въпреки своя авторитетъ, профе- 
соръ Есменъ, заедно съ професоръ Дюги, останаха изоли
рани въ Франция. Всички други френски юристконсулти сж 
на мнение, че сждилищата и тамъ иматъ право да обежж
датъ, да ли законътъ е противоконституционенъ или не. Като 
имамъ предъ видъ важностьта на предмета, и обстоятелст
вото, че този е, може би, единствения случай, който ще ми 
се представи да пледирамъ за собствената си кауза, и по
неже ще има значение, ако се разреши отъ държавния 
сждъ въ единъ или другъ смисъль, за да не стане грЬшка, 
азъ считамъ за длъжность, когато ше цитирамъ н-Ьщо, да 
посоча точно автора, съчинението и страницата, та да може 
сждътъ да пров’Ьри истиностьта на това, което се цитира. 
Още повече, че въпроса не е само за насъ. Срещу насъ 
лично може да се издаде каквато и да е присжда. Не е 
важна еждбата на 10 души подеждими, а. важно е, че въ 
България тр-Ьбва да се разреши въпроса: има ли право или



не сждътъ да обсжжда противоконституционностьта на .за
кона, и, ако ги намери противоконституционни, да ги не при
лага? Това е не само отъ нашъ собственъ интересъ, но и 
отъ интересъ на всички български граждани, защото, ако. 
днесъ се прилага неконституционенъ законъ противъ менъ, 
утре такъвъ ще се прилага спремо други български граж
дани, може би наши политически противници интелектуални 
автори на закона за нар. катастрофа. Най-напредъ въпросътъ 
бъше повдигнатъ и разрещенъ

въ Ямерика,
гдето е възприета и установена една постоянна и еднооб
разна сждебна практика, а именно, че тамъ сждилищата 
иматъ не само право, но и длъжность да обсжждатъ, както 
материалната, тъй и формалната неконституционности на единъ 
обикновенъ законъ. Когато сждията констатира, че, закона е 
опорочёнъ отъ формалната неконституционность, той чисто 
и просто отказва да го приложи, а когато обикновенния за
конъ е опороченъ отъ материалната неконституционность, 
като противоречащъ на иззестенъ текстъ на Конституцията, 
сждията прилага текста на последната, а обикновенния за
конъ, който му противоречи, обявява за неприложимъ къмъ 
дтвлото. Но и тамъ първоначално е имало споръ по въпроса, 
да ли сждебната власть има пряво да обсжжда неконститу- 
ционносгитЪ.на законитЪ. И този споръ се е появилъ, за
щото нЪма изриченъ текстъ въ Конституцията по въпроса. 
А ако имаше такъвъ, нямаше да има никакъвъ споръ. Hk- 
кои, даже отъ голЪмиНз мислители, погрешно сж твърдели, 
като сж казвали, че въ Америка сега е така. защото тамъ 
въ Конституцията има изриченъ текстъ, който дава право на 
сждътъ. да разрешава този въпросъ, Единъ англичанинъ, 
ежщо тъй е билъ въведенъ въ заблужднние; следъ като 
самъ търсилъ и не нам-Ьрилъ „изричния текстъ“, натоварилъ 
свои приятели, срещу възнаграждение отъ 100 английски 
лири, да потърсятъ и му посочатъ такъдъ текстъ отъ аме
риканската Конституция, но и гЬ не сж могли да го нам^рятъ, 
защото е нЪмало такъвъ. Макаръ и да нЬма въ Американ
ската Конституция такъвъ изриченъ текстъ, тамъ се е уста
новила юриспрюденция въ смисълъ, че сждилищата иматъ 
.право да обсжждатъ неконституционностьта на законит-fe. Но 
да не би да се събори обществената сграда, построена отъ 
Конституцията, това требва да стане подъ известни условия. 
Не може сждебната власть по искането на тогозъ или оно- 
гозъ да отмЬнн законите подъ предлогъ на противоконсти- 
туционность. Тамъ е именно грешката и на Есменъ, че той 
см-кта, какво сждебната власть съ произнасянето си за не
конституционностьта на известенъ законъ, отменява този по
следния. Когато единъ гражданинъ моли да се признае, че 
законътъ е противоконституционенъ и ирка да не се при
лага той по дЪлото му, и ако истина сждътъ- го счете за та-
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къвъ и уважи искането му, това не значи, че закона се огт- 
мЬнява, защото той си остава законъ, докато не се отм-Ьки 
по законодателенъ редъ; има само това, че законътъ не сс 
прилага по въпросното дело. Следователно, при тия услс- 
вия, сждебната власть не влиза въ никаква борба съ за
конодателната. . Всеки гражданинъ има право да помоли 
сждията да прочете двата закона — Конституцията и обик- 
новенния законъ — и да каже, кой именно отъ тЬхъ требва 
да се приложи, Сждията не може да му откаже, а ще требва 
да прочете и двата закона и да реши, кой отъ техъ да се 
приложи, следъ като, разбира се, констатира, да ли rfe раз- 
решаватъ противоречиво единъ и сжщи въпросъ. Като при
ложи Конституцията, не значи, че съ това сждътъ отжёнява 
закона. Той само не го прилага по известно дело.

Когато единъ въпросъ е отъ голямо световно значение, 
•стойностьта на неговото разрешение се измерва съ автори
тета на ония мислители, които сж дали това разрешение въ 
една или друга смисъль, защото колкото авторитета имъ е 
по-гол^мъ, толкозъ по-лесно то се възприема. Американскитъ 
автори, които сж обсжждали този въпросъ, намиратъ действи
телно, че по своите функции сждилищата сж естествените 
-институции, определени да провЪряватъ конституционностьта 
на законите. На първо место ще спомена двамата председа
тели на Върховния сждъ въ Съединените щати: Джонъ Мар- 
шалъ и Стори, отъ които първия е билъ такъвъ въ продъл
жение на 35 години, отъ 1801—1835 г. Ако не бе авторитета 
на тия двама председатели на Върховния сждъ, кой знае,, 

#да ли разрешението на въпроса ш,ёше да бжде така лесно 
въприето. Авторитета имъ, обаче и вЪрата на гражданството 
въ техъ, сж тъй големи, щото въ Съединените щати на все- 
кжде ще чуете да се е казвало: „Когато Джонъ Маршалъ 
разреши известенъ въпросъ, това отговаря на желанията не 
народа“. А Джонъ Маршалъ въ едно решение на Върховния 
сждъ отъ 1803 год. по делото Марбури, цитирано отъ Jlap- 
нодъ, Кумулъ и Кайенъ, казва:

„Нема средина между тези две алтернативи; или 
Конституцията е единъ висшъ и суверененъ законъ и 
тогава е невъзможно да се изменява по обикновенъ 
начинъ, или пъкъ е на сжщиятъ уровенъ, като законо
дателните актове въ тесната смисъль на думата, и то
гава, като техъ, тя може да бжде изменявана, когато 
скимне на законодателя. Ако е верна първата часть 
отъ алтернативата, въ този случай единъ противоре- 
чащъ на Конституцията актъ не е законъ., Ако, нао
паки, е верна последната, тогава писаните конституции 
сж абсурдни опити отъ страна на народа да ограничи 
една власть, която е неограничена по природата си. 
Същественото въ компетентностъта е строгото задъл
жение на съдебния органъ да каже, кое е закона. Тези 
които прилагать общото правило къмъ частните случаи.



сж длъжни непременно да изложатъ и изтълкуватъ това 
правило. Прочее, ако два закона сж въ конфликтъ единъ 
съ другъ, сждилищата требва да решатъ, какво е дей
ствието на всеки отъ техъ. И така, ако предположимъ, 
че единъ законъ е противень на конституцията, т о  
предположимъ, че и двата закона — Конституцията и 
обикновенния законъ — сж приложими къмъ частния слу
чай, сждътъ требва да реши, да ли случая се урежда 
отъ обикновенния законъ и Конституцията се оставя на 
страна; или пъкъ требва да се приложи Конституцията, 
неглижирайки обикновенния законъ. Сждътъ е длъженъ 
да реши, кое отъ двете правила ще уреди въпросниятъ 
случай. Тукъ се налага на сждиите да изпълнятъ една 
часть отъ действително сжщественната си длъжность“, 
Това е мнението на първия председатель на Върховния 

сждъ въ Съединените щати, Джонъ Маршалъ. Но то е мне
ние не само на него, а и на целиятъ Върховенъ сждъ, за
щото то е, както казахъ по горе, решение на сжщиятъ сждъ, 
написано отъ Джонъ Маршалъ. Когато единъ председатель 
на сждъ напуща длъжностьта, въ Америка има обичай да 
става общо събрание, за да се види, да ли се поддържа прак
тиката на този председатель по кардиналните въпроси, осо
бено отъ публичното право. Отъ интересъ ще е, следова
телно, да видимъ, какво пише по сжщиятъ този въпросъ 
заместникътъ на Джонъ Маршалъ, г. Стори. Този послед- 
«иятъ въ своите „Коментарии върху Конституцията на Съе
динените щати“, на стр. 576 казва:

„Властьта да тълкува законите съдържа по необ
ходимость и функциптЬ да опре дЬ ля, да ли тЪ сж съг
ласни или не съ конституцията, и ако не сж, да ги 
обяви нищожни п безъ действие. Понеже Конституцията 
е върховния законъ на страната, то въ единъ конфликтъ 
между нея и гласуваните било отъ Конгреса, било отъ 
Щатите закони, сждебната власть е длъжна да приложи 
само нея, която има по-голЬма задължителна сила, 
Това произтича огъ самата теория за една републи
канска Конституция, защото безъ това актовете на зако
нодателната и изпълнителната власгь въ действителность 
би станали суверенни и не подложени на никакъвъ 
контроль въпреки запрещенията или ограниченията, 
които Конституцията може фактически да съдържа. 
Могли биха да се появатъ най-опасни погазвания отъ 
-една власть на друга, безъ гражданите да могатъ да 
намерять лекарство. По този начинъ народа би билъ 
изоставенъ на кефа на управляющите: практически би 
имало едно могжщество, като онова на английския 
парламентъ. Всеобщото мнение въ Америка реши, че 
сждебната власть, като последна инстанция, требва да 
се произнесе при единъ сждебенъ споръ върху консти- 
туционностьта на актовете и законите, издадени отъ
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щатите, или общото управление. ВсЬко управление, въ 
което не сжществува една сждебна власть, облечена въ 
еднакви, по ширина атрибуции съ онЪзи на законодател
ната, е недостойно за единъ свободенъ народъ“.
Ето какво назвать двамата първи председатели на Съе

динените щати. Ето създадената тамъ юриопрюденция! И 
наистина, законодателното тело тамъ, като видя, че има една 
власть, която не прилага противоконституционните закони, 
взе м^рки да се избегва създаването на такива и по този 
начинъ изчезнаха и самите противоконституционни закони.

Въ изпълнението на тази своя длъжность, сждиите въ 
Америка отиватъ твърде далечъ. Така, те решиха, че е про- 
тивоконституционенъ закона за облагание съ данъкъ въ 
форма на прогресивно облагание, защото това последното е 
прикрито посегателство върху частната собственность, която 
по Конституцията е неприкосновенна. Те решиха тоже, че и 
закона за 8-часовия трудъ е противоконституционенъ, защото 
по Конституцията всекй е свободенъ да употребява своя 
трудъ, както и колкото намери за добре.

Ето, прочее, какво е големото значение отъ разреше
нието на този въпросъ въ този смисълъ. Но юриспрюден- 
цията е по-силна, когато тя се подкрепя и отъ науката. Въ 
Америка почти всички сж единодушни. Азъ ще припомня 
само двама : Хамилтонъ, кой го се счита за сборникъ на 
доктрините на самите основатели на американската Консти
туция, обяснява въ Federalist (писмо 78) въведеното правило 
и неговите последствия по следующия начинъ:

„Тълкуването на законите е свойствена и особенна 
функция на сждилищата. Една Конституция въ действи- 
телность е и требва да бжде'гледана отъ сждиите, като 
единъ основенъ законъ. Следователно, темъ принад
лежи да се убецятъ въ нейното значение, а тъй сжщо 
и въ значението на некой законодателенъ актъ. Ако 
между двата има недъзстановима разлика, требва да се 
предпочете, естествено, онзи законъ, който има най- 
голема валидность. Съ други думи Конституцията требва 
да бжде предпочитана предъ обикновенните закони. 
Требва да бжде предпочетено намерението на народа 
предъ онова на неговите агенти. Това заключение не 
предполага по никой начинъ едно превъзходство на 
сждебната власть надъ законодателната. То предполага 
само, че властьта на народа е надъ двете, и че, ако 
волята на законодателя, тъй както е обявена въ обик
новенния законъ, е въ противоречие съ волята на на
рода, която е изразена въ Конституцията, сждиите 
требва да се водятъ по-скоро отъ последната, нежели 
от.ъ онази, която не е основна“.
Каква ясна и въ сжщото > време върховна мисъль. И 

•наистина, щомъ сждията ще бжде принуденъ да прочете и~ 
двата закона, и когато единия отъ техъ е Конституцията,
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избора е направенъ; той не може да не каже, кой ще.пред
почете, и ще предпочете Конституцията, тъй като тя е 
дЬшо на народа, а обикновения законъ може да се дължи и 
на избухнали въ време на издаването му партизански страсти.

Джепмсъ Брайсъ, втория председатель на публичнета 
мисъль въ Америка, по този въпросъ се изказва въ още по- 
силна форма и още по-нагледно посочва, защо сждебната 
власть въ такъвъ случай требва да предпочете Конституцията 
предъ обикновенъ законъ. Той казва следното:

„Винаги, когато се докаже, че една Конституция 
или единъ законъ на нъкой щатъ, нарушава било феде
ралната Конституция, било федераленъ законъ, Консти
туцията или закона на щата> трЬбва да бждатъ обя
вени за неимеющи стойность. И тази декларация требва 
естествено да произлиза въобще отъ сждилищата, а не 
само отъ федералните еждилища. Забел-Ьзватъ, че въ 
всичко това н£ма конфликтъ между сждътъ и нЬкое 
законодателно гЬлб.

Конфликтътъ е между разнигЬ видове закони.. 
Длъжностьта на сждиитЬ е тоже строго ограничена съ 
тълкуването на законигЬ, които имъ сж подложени на 
разискзане, както става въ Англия или Франция. Вслед
ствие на това, американския сждъ не влиза въ кон
фликтъ съ законодателя. Той само гарантира на всЬки 
законъ длъжимия му авторитегъ . . . .  Всичко, което 
единъ сждъ прави е, да обяви, че единъ конфликтъ сжще- 
ствува между два закона отъ различна степень на 
власть. Съ това въпроса се решава, защото по-слабия 
изчезва; по точно казано, посоченъ е единъ.порокъ, 
който доказва публично, че, ако мнението на сждътъ е 
прзвилно, закона фактически е недействителенъ. Сждътъ 
<зе произнася само върху случая, които разглежда, и 
вс-Ьки може, ако мисли, че сждътъ гр-Ьши да заведе 
ново д-feno и да повдигне наново въпроса за валидностьта 
на закона“.

„Самиятъ Върховенъ сждъ на ОьединенигЬ щати 
обявява, че неговата декларация за неконституционния 
характеръ на единъ законъ не требва по никои начинъ, 
да се счита като отменете на този законъ“.
И тази бел-Ьжка е отъ голяма важность, защото, както 

казахъ, еждилището само се произнася върху неконституонния 
характеръ на закона, безъ да го отменя; — законътъ си ос
тава да сжществува въ сборника на законигЬ, докато не се 
отмени по надлежния редъ отъ Народною събрание. Ето защо> 
не може да се мисли, че сждътъ, като се занимава съ този 
въпросъ, влиза въ борба съ парламента. Нищо подобно; той 
само казва, кой законъ ще се приложи. Ние казахме за 
анекдота съ англичанина, който чулъ, че въ Конституцията 
на ОьединенигЬ Щати имало изриченъ текстъ за правото на 
сждиит'Ь да обежждатъ неконституционносстьта на законигЬ.



Нека го чуемъ и отъ устата на Браисъ, който по този въ
просъ казва:

„Разказватъ, че единъ интелегентенъ англичанинъ, 
като се научилъ, че Върховния Федераленъ сждъ билъ 
създаденъ да покровителствува Конституцията и билъ 
ималъ потребната власть да унишожава лошите закони, 
употрЪбилъ два дни да търси изъ делата федерална 
Конституция разпорежданията, отъ които той се въз- 
хищавалъ. Не е чудно, че не е могълъ да намери нищо 
подобно въ Конституцията; н наистина въ нея нЪма ни 
дума по този въпросъ. Правата на федералните сжди- 
лища сж сжщи като онези на сждилищата на цивилизо
ваните страни, или по-скоро се различаватъ отъ техъ 
съ непълноти, а не съ излишни работи, понеже техната 
компетентность е ограничена съ некой характерни слу
чаи. Това, което нартатъ власть за унищожение на 
единъ неконституцпоненъ законъ, е по-скоро една длъж
ность, нежели власть и при това една длъжность, 
която има и най-долния щатенъ сждъ, когато топ има 
да решава едно дЬло, въ което се повдига въпросътъ, 
както я има и Върховния сждъ въ Вашингтонъ. Когато 
въ Америка се говсри за Върховенъ сждъ като за „па- 
зитель на Конституцията“, съ това се иска да се каже, 
че се разбира сждътъ, предъ който страните могатъ да 
се отнесагь съ делата си, въ който се повдигатъ консти
туционните въпроси. Но функциите на Върховния сждъ 
сж като онези на другите сждилища, както щатни, така 
и федарални. Неговата длъжность, както и техната, е 
само да констатиратъ закона и да го прилага тъ. А ко
гато единъ сждъ, билъ той първостепененъ, щатенъ или 
федераленъ окончателенъ, намери, че единъ законъ, 
издаденъ отъ по-долна власть, се сблъсква съ единъ 
законъ, издаденъ отъ по-горка власть, той требва да 

.отхвърли първия, понеже въ действителность не е за
конъ, и да изпълни последния“ (стр. 3/0).
Понеже мисъльта, изказана въ Америка, е произвела 

едно извънредно впечатление върху умовете на континента, 
ние виждаме вече да се заражда една цела литературе, която 
има за обектъ, да се въведе и на континента система, въве
дена въ Америка.

За да привърша въпроса за правото на сждиите да об
сжждатъ конституционностьта на законите въ Америка, следъ 
като цитирахъ мненията на американските юристконсулти, ще 
се спре върху мнението на юрисгконсултите на Франция, дето, 
както казахъ, винаги най-напредъ проникватъ идеите за пра
вата и гаранциите на гражданите.

Най-напредъ считамъ за добре да упомена по главните 
автори. Известния парижки црофесоръ Есменъ, като говори 
за Америка, казва, че тамъ е тъй, както се изложи отъ мене:.

4
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обаче, всичките тия съображения, казва въ края на своето 
„Element de drroit Constitutionnel, „колкото и да сж прави въ 
Америка, у насъ те не намериха добъръ приемъ".

Ние ще видимъ, че въ това отношение твърдението на 
професора е неправилно, че не само американската система 
е намерила приемъ, но и въ всички страни е намерила пъ- 
ленъ приемъ. Преди 15 години най-живо се дебатираше въ 
Франция този въпросъ, и тогава излезе познатото съчинение 
на Комулъ (Coumoul) за сждебната власть и нейната консти
туционна роля, („Traite du pouvoir judiciaire, de son role con- 
stitut'ionne!“), въ което той се спира най-напредъ на амери
канската система, анализира я, преценява я така, както вече 
ние я знаемъ. Той прави това въ такава форма, по такъвъ 
единъ начинъ, щото почти не е възможно да се намери чо- 
вЪкъ, който иска да следва принципа на свободата на граж
даните, да не приеме мнението му. Той поставя въпроса 
даже и въ много по-ясни форми, отколкото въ Америка: 
Ето какво пише той за Америка:

„Какво да се каже за истинските закони, т. е. за 
актове на законодмтелната власть, които сж облечени 
съ зсичкигЬ форми. ТЪзи закони, разгледани отъ точка 
зрения иа индивидуалните права или конституционните 
правила, могатъ ли да се таксиратъ, като незаконни ?

„Въ Съединените Щати нема съмнение по въ
проса : въ това отношение американските законодатели 
сж се показали напълно предвидливи... Те сж разбрали, 
че болшинствата и меншествата сж кратковренни, че 
грижливо требва да се различава действителната и по- 
стоянната воля на народа отъ временната и преходя- 
щата му воля: „Конституцията, казва Lawrance Lowel, 
ограничава капризите, но не волята на народа“. Именно 
за да се осигури зачитанието на тази последната надъ 
обикновените закони сж поставени конституциите, като 
блюстители на личните права и пазитель на гражда
ните, които, по сждбата на политическите борби, вре
менно испадатъ въ меншество. Но никога не би имъ 
дошло на умъ, че тези текстове биха могли да иматъ 
само едно платоническо значение; по този начинъ сж 
ги придружили отъ процесуални правила и отъ санкции, 
гарантирующи техната сила.

„И така въ Съединените Щати може да има неза
конни закони, т. е. противни на конституциите, феде
рални или частични, и на сждилищата принадлежи пра
вото да ги обяватъ за такива, но само по разгледваното 
отъ техъ дело, което имъ достави случай за това.

„Всичките еждилища иматъ тази власть, а не самб 
Върховния Сждъ. Ако го наричатъ „пазитель на Кон
ституцията", то е, защото той, поставенъ на върха на 
сждебната лестница, представлява напълно тази кон
ституционна роль, тази силна преграда, която демокра-
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цията е издигнала сама срещу собственнит-fe си сла
бости и страсти“ — (стр. 215, 216.)
По-нататеке Кумулъ, като говори върху конституцион

ните гаранции за съществените права на гражданите, казва,,че 
„Американския законодатель е намЬриле тази га- 

рация по-скоро въ сждилищата, безъ да имъ я даде. 
Те си сж я имали естествено и тъй добре, че сждили
щата на Щатите обсъждаха законностьта на законите 
даже преди тази мисия да имъ е била възложена отъ 
Конституцията отъ 1787; до толкова това естествено е 
проистичало отъ самата сила на нещата и отъ същ е
ството на сждебната институция“. — (стр. 218).
Кумулъ, както ще видимъ, по-после, намира, че и въ 

Франция нема никакви пречки, щото сждебната власть да 
може да обсжжда конституционность на законите и да не 
.прилага онези, които тя намери, че сж въ противоречие 
съ основния законъ. Той намира, че до сега сждебната 
власть въ Франция не е играла своята конституционна роля.

Ако това е така, причината е, че магистратите, макаръ 
несменяеми и независими, не сж проникнати напълно отъ 
-своята рефлексна власть.

А професора въ парижкия университетъ Бертелемн, въ 
-една студия, като говори по този въпросъ, казза:

„Въ тази материя обикновенно цитиратъ Съедине
ните Щати отъ Северна Америка. Обикновенно казватъ, 
че американската конституция дава компетентность на 
върховния сждъ да сжди неконституционностьта на за
коните. Трояка неточность: 1) Никой текстъ отъ феде
ралната конституция не натоварва американско сжди- 
лище да сжди неконституционностьта на законите. 2) 
Не само Върховния сждъ има право да обсжжда кон- 
ституционностьта на законите, а всеко съдилище, фе
дерално или висше, има това право. 3) Не е точно да 
се казва, че американските съдилища сждятъ неконсти
туционностьта на законите; всичката власть, която има, 
е по поводъ на единъ процесъ, който има да решаватъ, 
да откажатъ да приложатъ единъ законъ, който те 
считатъ неконституционенъ“.
А познатия Токвиле, въ своето съчинение „Демокра- 

щията въ Америка“ казва:
„Конституцията господства надъ законодателите и 

надъ гражданите. Тя е първия отъ законите и не може 
да бжде изменена съ обикновенъ законъ. Прочее, право 
е сждилищата да се подчинявате на Конституцията, 
предпочтително преде вспчкптЪ закони. Отъ самата сжщ- 
ность на сждебната власть произтича, че единъ видъ 
естественото право на сждията е между законните раз-
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пореждания да избира онйзи, които го обвързватъ най- 
■ здраво.“
Значи/ естествено право е на сждията, когато има раз

ногласие между законитй и конституцията, да предпочете 
последнята.

Сжщото отбелезва и Дюприе, професоръ въ Лувенския 
университетъ въ своята книга: „Министрите въ главните 
държави“. За Съединените Щати той казва:

„Сждиите иматъ право и даже длъжность да от- 
кажатъ да приложатъ и да сведатъ по този начинъ до 
мъртва буква законите, които те счетатъ несъвместими 
съ конституционните принципи“. (Т. II стр. 28).
Това е заключението, което се прави и отъ всичките, 

юристконсулти, когато обсжждатъ американската система:' 
безъ да има текстъ въ конституцията требва да се счете, че 
най-важна и сжществена мисия на сждията е да обсжди 
това, което се повдига предъ него — да ли законътъ проти
воречи на конституцията и ако противоречи да не му даде 
своята санкция. Нека да не пренебрегваме и онова, което е 
казано у насъ по този въпросъ, преди да се появи нашия 
процесъ. Разбира се, и у насъ сж се занимавали професори 
по конституционното право, магистрати и юристконсулти, ако' 
има такива.

Въ насъ по конституционното право до тая минута 
имаме два професора, които сж издали, курсъ по конститу
ционното право. Д-ръ Кировъ, професоръ по конституционно 
и държавно право, въ своята брошура по чл. 47 отъ нашата, 
Конституция отъ 1903 г. казва за Америка следното:

„Съответно съ първата характерна черта на своя 
режимъ, амерйканцитй изискватъ отъ своитй сждии да 
провйряватъ съгласието на вейки ззконодателенъ актъ 
съ основния законъ. Сжщото нйщо би трйбвало да се 
въведе и у насъ, толкозъ поведе, че нашата камара е 
лишена и отъ контрола на една втора камара (всич- 
китй американски страни съ едно-две изключения, има 
по две камари). Нашиягъ чл. 49 отъ конституцията, по 
моему, не пречи за едно такова нововъведение“.
Т. е. чл. 49 не пречи да се обсжжда конституцион

ностьта на закона.
А въ сзоя кратъкъ курсъ по българско конституционно 

право отъ 1910 г. стр. 30, професоръ д-ръ Кировъ поддържа 
ожшото и казва:

„Понеже никакъвъ коиституционенъ текстъ не ог
раничава сждията, и понеже по общото правило, отъ 
два закона, които си противоречатъ, прилага се оня,
,който е меродавенъ, който има надмощие надъ другия, 
то правилно би могло да се заключи, че сждилищата и 
у насъ би трйбвало да оставятъ безъ приложение вейки 
законъ, който по тйхното убеждение противоречи на
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Конституцията, както това става въ Съединените Щати, 
въ Англия, Норвегия и пр.“
Прочее, виждате, какво е казалъ първия професоръ въ 

1903 г. и въ втория курсъ въ 1910 г. Както ще видимъ по- 
нагатъкъ д-ръ Кировъ отива много по-далече, като казва въ 
своя курсъ, който по-после ще цитирамъ, че правото за об- 
сжждане конституционностьта на законитЬ принадлежи не 
само на сждията, но и на всЬко едно лице.

Втория професоръ, Ст. Баламезовъ, въ своята встжпи- 
телна лекция по държавно право, прочетена на 25 май 1916 
година, като обсжжда този въпросъ, се изказва и по него. 
Той е интересенъ въ това отношение, че въвежда единъ 
особенъ анализъ по този въпросъ. Той го разделя на две 
части. Въ първата часть той разисква, дали има н-Ькаква въз
можности, безъ да се прибягва до сжда, да се накара самиятъ 
парламентъ да не издава противоконституционни закони. И, 
като излага всички средства, които въ разни страни сж се 
употребили, за да спъватъ парламента, да не издава проти
воконституционни закони, намира, че, каквото и да е напра
вено, понеже не е имало една санкция, не е имало една 
власть, която да отхвърли и да не даде санкция чрезъ не- 
прилагането на единъ законъ, не може да се постигне та
кова н^що. Като намира, че не е било възможно въ никоя 
отъ страните да се намери некое средство, което да спре 
парламента да прескача границите, той казва : нема ли друго 
средство щото, ако се прокара такъвъ законъ, той да не 

-бжде прилаганъ? И като привежда цитати, прави си едно 
. заключение, което е кратко, и казва:

„И тъй право да си кажа неприлагането на про
тивоконституционния, законъ, може да бжде: 1) възло
жено на единъ върховенъ специаленъ сждъ. 2) то може 
да бжде признато изрично на сждилищата; 3) то може 
да бжде присвоено отъ сждилищата. Ние виждаме, че 
досега специаленъ сждъ никжде нема уреденъ. Правото 
на еждилища да отвежаатъ прсГивоконституционенъ за
конъ сжщо още никжде не е признато изрично. Ние 
видехме сжщо, че нЬма някакви., нито теоретически, 
нито практически препятствия, за да си присвоят-s 
това право самитЪ еждилища. Нещо, което е напра
вено въ некой държави. Остава само да се запитаме, 
дали нема некой специални препятствия за присвоява
нето на това право и отъ нашите еждилища?“ (Стр. 19). 
На този въпросъ Баламезовъ дава благоприятенъ отго- 

зоръ: 1) Защото нашата Конституция различава учредител
ката  власть отъ законодателната; 2) защото тя се изменява 
само отъ Великото Народно събрание, 3) защото изрично и 
изчерпателно гартнтира субективно лични-права; 4) защото 
имаме само една Камара, и 5) защото нашите сждии иматъ 
достатъчно авторитетъ и защото техната независимость до 
голема степень е гарантирана“. Ето и втория професоръ, 
който се занимава съ този въпросъ, какъ се произнася. Но
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той е забележителенъ и въ терминологията си. „Гаранция за- 
неприлагане на противоконституционния законъ намираме въ 
сжда и нека направимъ отводъ на законаТ). И, наистина, ко
гато такъвъ единъ законъ се постави срещу единъ гражда
нину той прави отводъ на този законъ, защото той проти
воречи на Конституцията“. Встжпителната лекция на г. Бала- 
мезова е безупречна въ всЬко отношение. Той е издържалъ 
до край. По предметъ, по съдържание, по начинъ на изла- 
гание, по езикъ и по терминология, лекцията на г. Баламе- 
зовъ заслужава вниманието и труда на държ. сждъ да я 
прочете.

На трето мЪсто, въ 1922 г. писано е едно съчинение- 
отъ адвоката Атанасъ П. Краевъ подъ заглавие: „Правовия 
редъ и административного правосждие.“ То е една студия,, 
какъ да се усъвършенствува административного правосждие и 
какво да стане съ него ; въ уова свое изследване, той се 
заниаава съ въпроса и казва следующето:

„Обаче, като отричаме по начало правото на сж
дилищата да обявяватъ нЪкой законъ неприложимъ по
ради неговата неконституционность, ние спираме ми- 
съльта си върху Следното питане: когато единъ обик- 
новенъ законъ би съдържалъ постановления, които 
биха били въ явно стълкновенке съ он^зи на Консти
туцията, която е основния или законъ на законитЬ, кой 
отъ rfexb требва да има предимство? И отговаряме съ 
думигЬ на нейния законодатель: СждиигЬ отговарятъ 
за отказъ на правосждие, ако биха отрекли да разре
шать H'feKoe дЪло подъ предлогъ, че срЪщатъ закони 
противоречиви (чл. 9 отъ угл. сждопроизводство). Въ 
такива случаи сждебнитЪ учреждения сж длъжни като 
подирятъ точния разумъ на действуващигЬ закони, въ 
това число и на първо мЪсто конституционния — да 
постановятъ решение по общия смисъль на законит с 
(чл. Ю отъ граж. сждопроизводство). Сждилищата сж 
не само властни, но и длъжни, обаче само инцидентно 
и конкретно, а не специално и принципално, сиречъ 
само по обсжждане и решаване на нЪкоя препирня пс 
въпроса, който би се уреждалъ различно отъ консти
туцията чрезъ нЬкой обикновенъ законъ, да отдавать 
предимство и да прилагать началата, установени или 
осветени отъ закона надъ всички писани закони — Кон
ституцията, безъ да обсжждатъ закона изцЪло и да го 
обявяватъ съобразенъ или противенъ на Конституцията“. 
Т. е. като се представи предъ сжда възражение, че 

единъ законъ е противоконституционенъ, сжда, следъ като 
обсжди,такъвъ ли е или не» да не го приложи само по това д£ло.

Четвъртото лиИе> което тъй сжщо е писало по този 
въпросъ, е Правнстъ> отъ когото за сега нЪма да цитирамъ, 
понеже това ще направи г. К. Панаиодовъ; ще кажа само,

•) Ф р ан ц узск и я  п р о ф е со р ъ  Баргелем у употрЪбява изр аза  „Ьхса~  
piion judiciaire d'inconsiijuiionnaliie“.
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че и той е на мнение, че сждиит-fe не само иматъ право, но 
и длъжность да обсжждатъ конституционностьта на законит-fe.

Въпроса се е обсжждалъ не само отъ професори по 
държавно и конституционно право, но днесъ го виждаме да 
става въпросъ актуаленъ, злободневенъ. У насъ стана и ан
кета по въпроса: иматъ ли право сждиит-fe да не прилагать 
противоконституционни закони. Събраха се мненията на разни 
авторитетни лица и сж изложени въ брой 25 на в. „Слово“. 
Попитанъ д-ръ П. Джидровъ, какво е мнението му по въ
проса за закона на Софийската община (последния), той зая- 
вилъ, че сждилищата иматъ право да обсжждатъ конститу
ционностьта на законит-fe и да не прилагатъ противоконсти
туционни закони. Важното е, че д-ръ Джидровъ, е отъ ония 
народни представители, които, подписаха противоконститу
ционния законопроектъ за кародната катастрофа. И той, 
който е единъ отъ авторит-fe на единъ противоконституцио- 
ненъ законъ, е на мнение, че сждилищата иматъ не само 
право, но и длъжность, да обсжждатъ конституционностьта 
на закона.

Взето е мнението и на д-ръ И Фаденхехта, който отива 
по-далечъ. Говорейки и въ Народного събрание, той е ка- 
залъ, че сждилищата иматъ право да обсжждатъ даже фор
малната конституционность на законигЬ.

Следъ като изложихме, какъ е разрешенъ въпроса въ 
у Америка, нека видимъ, какъ той стои тукъ, на континента, 
и у насъ; защото ако се констатира, че никжде сждилищата 
неотказватъ да иматъ това право, не може и у насъ дру
гояче да стане, освенъ както става по ц-Ьлия CBferb.

Азъ ще захвана отъ
Франция,

защото тя съ своето право, съ своята доктрина, има гол-ьмо 
влияние върху юридическата мисъль у насъ, и ще моля 
сжда да пров-Ьри, че е sfepHo това, което ще кажа, именно, 
че и тамъ болшинството отъ авторит-fe сж на мн-Ьние, че 
HfeMa никаква юридическа и фактическа пречка, да въведатъ 
американската система, и че, ако има н-Ьколко авторитетни 
противни мн-Ьния, каквото е окова на Есменъ и Дюги, въ
преки гЬхниятъ авторитетъ, rfe сж изолирани.

И днесъ въ Франция положението на доктрината е сле- 
дующето: едното мн-Ьние е, че сждилищата иматъ право да 
обсжждатъ и формалната и материялната неконституционность 
на закснит-fe; второто мн-Ьние е, че сждилищата иматъ право 
да обсжждатъ само материялната неконституционность на 
законит-fe и третото мн-Ьние е, че сждилищата иматъ право 
да обсжждатъ формалната неконституционность на законит-fe. 
Tfe3H мн-Ьния сж се изказали, когато н-Ьмаше въ Конститу- 
Циит-fe изриченъ по въпроса текстъ.

Понеже MHfes^Ta, които представлявагъ Tfe3H три си
стеми, сж разхвърлени, азъ ще си позволя много на кратко
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да изкажа, кои автори сж за обсжждане и дветЪ' неконститу
ционност; — кои само .материалната, и кои само формал
ната неконституционность. Първия и най-важенъ авторъ, 
който изказва сериозни мисли, е Кумулъ. Той е написалъ, 
както казахъ, едно съчинение за Конституционната роль на 
сждебната власть —• „Traite du pouvoir judiciaire, de son role 
Constitutionnel“. Въ това свое съчинение, като разисква 
въпроса, дохожда до мнение, че, както другаде, така и въ 
Франция нЬма абсолютно никакви пречки, нито юридически, 
нито фактически, за да се въведе американската система. 
Той казва:

„Сждебната власть има тЬсни, необходими и единъ 
видъ сътруднически отношения най-вече съ законода
телната; самата мисия ,на сждебната власть е да об
сжжда законигЬ. Между два, противоположни закона 
тя трЬбва да избира. Яко закона е тъменъ, тя требва 
да го изтълкува по единъ съвършенно дискреционенъ 
начинъ; ако той мълчи, тя ще го иззида отъ цругитЬ 
текстове. Така, самъ законодательтъ й заповЬдва това 
(art. 4 de Code civil), запрещевайки й да отказва да ре
шава дЬлата подъ предлогъ на неясность, недостатъч- 
ность или мълчание на закона. И като следствие стъ 
тази заповедь, юриспруденцията определя, съ решенията 
си, смисъла на законигЬ, допъдва ги, въодушевена отъ 
духа имъ, и, по този начинъ, ежедневно сътрудничи по 
необходимость съ законодателната власть.

Отъ това трЬбва да се направи общо заключение, 
че принципътъ за раздЬлянето на властитЬ никакъ не 
се нарушава винаги, когато тЬ неизбежно се сношаватъ 
и когато интервенцията на една отъ тЬхъ въ областьта 
на друга произтича отъ самата сила на нЬщата.

Яко, въ действителность, сждията е длъженъ да 
провЬри условията за прилагаемостьта на единъ законъ, 
не може да се изключи отъ неговото обсжждане първото 
отъ всичкитЬ тЬзи условия: съществуването на този 
законъ. Самата Конституция го подканва къмъ това, 
опредЬляйки, съ най-голЬма грижа, начинитЬ, по които 
законоцателнитЬ събрания трЬбва да разискватъ, и 
формалноститЬ, които трЬбва да се спазватъ при рази- 
скванитЬ законопроекти, за да се облекать по-после 
съ характера на законъ.

Я пъкъ тЬзи формалности щЬха да бждатъ иллю- 
зорни, ако единъ най-безформенъ документъ, произхо- 
дящъ отъ Парламента би трЬбвало да се наложи, като 
законъ, на сждилищата и на самитЬ граждани“.
По-нататъкъ, като дири източницитЬ, отъ които сж

дията черпи правото да обсжжда Конституционностьта на 
законитЬ, го намира въ мисията му да изследва „основанията 
на странитЬ" (les titres des parties). Сжжденията на Кумула,
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зъ това отношение, сж ценни и заслужаватъ всичкото внима
ние на сждиите. Той квзва:

„Тази власть на сждията, се съдържа още въ 
мисията, която той има да проверява основанията 
на страните; да изследва всичките актове, които 
му сж подложени за разглеждане, да оцени всичката 
имъ автентичность, редовность и законна сила. А пъкъ 
законътъ е първото огъ всичките основания; е основа
нието, което съдържа и оживява другите, е общото 
основание на гражданите, което съдържа имплицитно 
техните съглашения, и което въ случай на нужда ги 
допълнюва; нещо повече, е основанието, което имъ се 
налага суверенно и отиваще до тамъ, да унищожава 
техните частни съглашения, ако сж противни на обще
ствения редъ.

Ако, прочее, закона е общото и първоначално 
основание на страните, какъ може да имъ се отказва 
правото да оспорватъ йеговата законность, да подър- 
жатъ, че той е опороченъ отъ неконституционность и 
че този органически порокъ произвежда сжщото необ
ходимо последствие, както всички подобни пороци — 
радикалната недействителность на акта, какъвто и да е 
той, било съглашение на страните, било общъ законъ. 
който е опороченъ. И ако страните иматъ право да 
повдигатъ такава контестация, сждията е длъженъ да 
я реши, т. е. да изследва валидностьта на закона; но 
винаги само по далото, което има да разгледва“ 
(стр. 224).
Решающи сж. мотивите на Coumoul за правото на 

сждията да отхвърля обикновените закони, които противо- 
речатъ на Конституцията и да предпочита последнята:

„ТрЬбва да отпдемъ по-иататъкъ и да се попи
таме: съ какво право, въ името на кой принципъ, единъ 
сждъ, поставенъ въ алтернативата да избира между 
два противоречиви закона, единъ конституционенъ и 
единъ обикнозенъ, ще приложи по-скоро последния, 
отколкото първия ? Очевидно е, че, ако предпочете 
обикновения, ще наруши Конституционния законъ; а 
на какво основание той ще направи това? Би било 
понятно, най-после, ако той би предпочелъ единъ по- 
ложителенъ законъ предъ една неписана аксиома отъ 
личното право, или отъ декларацията за правата на 
човека, разпорежданията на които сега не сж ни точно 
определени, нито облечени съ законенъ харакгеръ; но 
понятно ли е, какъ той ще реши противъ Конститу
цията, която тъй сжщо е писанъ законь?

Не е ли даже разумно да се тури една иерархия 
между законите и да се даде предимство на този, 
«който определя формата на управлението и устаовявак
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обществените принципи, върху които почива самата: 
държава ? Това беше мнението на американските зако
нодатели: „Конституцията, казва по този предметъ Ток- 
вилъ, господствува надъ законодателите, както и надъ 
обикновените граждани. Тя е първия отъ законите и 
не може да бжде изменена съ единъ обиковенъ законъ. 
Право е, прочее, сждилищата да се подчиняватъ на 
Конституцията, предпочтително предъ всичките други 
закони. Отъ самата сжщность на сждебната власть про
изтича : между законнптЪ разпореждания да избира 
онЬзи, които го обвързватъ нап-здраво, е единъ видър„ 
естественото право на магистрата“. (стр. 225).
Ето и последните сюблимни сжждения на Кумулъ:

„Но, впрочемъ, единъ неконституционенъ законъ 
е ли законъ, и формата стига ли, да му даде този ха- 
рактеръ? Разбира се, че парламента представлява це- 
лата страна и народа му е делегиралъ най-важните 
отъ обществените власти; при все това, безъ да обсжж- 
даме повече, дали самите негови власти сж безгранични,, 
требва да отбележимъ, че те всичките сж поне огра
ничени отъ волята на упълномощителя; гражданския 
законъ го изисква така. А пъкъ народа, означавайки 
Конституционните граници, съ това сжщото е забра- 
нилъ на своите упълномощени да ги превишаватъ; и,, 
ако ги превишатъ, те извършватъ една праздна работа,, 
едно нищожно дело, каквзто и да е неговата въкшна 
форма, едно дело, за което натоварената съ прилага
нето на законите власть требва логически да откаже 
своята санкция. И, ако не го направи, тя не само не 
зачита конституционния законъ, но подъ предлогъ да 
зачита принципа за разделението на властите, би освя
тила явно, нарушение на Конституцията, защото учре
дителната власть требва тоже да се отличава отъ дру
гите“. (стр. 227).
По личните закони Кумулъ казва:

„Нека не забравяме, че сжществения характеръ 
на закона е общностьта и че единъ специаленъ законъ 
срещу определено лице, — съ други думи единъ bill 
o f attainder, — трЪбва да се обяви за некскспиту- 
ционенъ и неприложимъ отъ францускитЪ смдилнща 
(стр. 252). .
Подиръ него иде Жоржъ Каенъ, който е авторъ на 

съчинението „La loi et le reglimenV1, въ което, като изследва, 
какъ стои въпроса по целия светъ, какъ требва да бжде 
той разрешенъ и въ Франция, дохожда сжщо до заключе
нието на другите. Най-важиото отъ този авторъ е, че той 
*си е зададъ за задача да обори мнението на професора 
Есмена. И той, съ една редка аргументация, не само го оборва



но го оставя и въ пълна изолираность. Нека припомня въ 
какво се състоеше мнението на Есмена. Основанъ върху 
принципа за раздЬлението на властитЬ, той казва, че сждеб
ната власть не трЬбва да се бърка въ работитЬ на законо
дателната. Втория му аргументъ е, че единъ декретъ отъ 
16 августъ 1790 година, билъ гласялъ, че сждебнитЬ власти 
нЬмали право да се бъркатъ въ работитЬ на законодател
ната власть. И така изказано, мнението му стоеше въ Фран
ция като една голЬма несъборяема стена. Но тая стена се 
събори много удачно отъ Каенъ, който казва, че принципа 
за раздЬлението на властитЬ не само не бърка на сждеб
ната власть да обсжжда конституционностьта на законитЬ,. 
но виртуално я задължава за това, и че тя не би изпълнила 
своята мисия, ако позволи да се измЬнява Конституцията съ 
обикновенъ законъ. ВсичкитЬ власти сж дали клетва предъ 
Бога и народа да пазятъ Конституцията. А какъ ще я пазятъ? 
Сждебни органи, които сж дали тоже клетва, че ще пазятъ 
законитЬ и Конституцията, какъ могатъ да прилагать про
тивоконституционни закони? При какви други обстоятелства 
на сждията би му се дало случай да запази Конституцията? 
Единия случай, който би се представилъ на сждията да из
пълни това клетвено задължение е, когато се намЬри предъ 
динъ противоконституцоненъ законъ, прилаганието на който 
иска отъ него едната страна, а другата заинтересована страна 
прави отводъ противъ закона по причина на неговото про
тиворечие съ Конституцията. Вториятъ аргументъ, съ който 
се ползува Каенъ срещу Есменъ, е че мнението на Есменъ,, 
основано върху принципа на раздЬлението на властитЬ, е 
противно на мнението на всички други, които отъ сжщото 
основание теглятъ друго заключение. Другата основа на 
която се крепи Есменъ, тя е закона отъ 1790 год., който 
казваше, че не може сждията да се бърка въ работитЬ на 
законодателната власть. Известно е, че въ французския пзр- 
ламентъ до революцията имаше и сждебна власть. На пос- 
леднята бЬше предадено едно отдЬление, което между дру
гото имаше за длъжность да провЬри, да ли издаденитЬ отъ 
Парламента закони не противоречатъ на Конституцията, и да 
ги зарегистрира само тогава, когато провЬри, че не й про
тиворечатъ. И понеже, хората, които представляваха това 
отдЬление, бЬха въодушевени отъ страсти, почнаха да пара- 
лизиратъ деятелностьта на парламента; за тсва се издаде 
закона, че сждилищата нЬматъ право да се бъркатъ въ рабо
тата на парламента. Но нека вмЬсто менъ говори самия 
Каенъ. Той казва следующето:

„Ако запрещението на сждилищата да обежждатъ 
законностьта на административнитЬ и специални актове 
е едно само изключение отъ принципа за общата ком
петентность на сждията; ако то клони все повече и по
вече къмъ изчезвание, и ако тЬхното право да оценя- 
ватъ законностьта на наредбитЬ влиза въ тЬхната есте-



ственна и необходима мисия, то требва да имъ бжде 
позволено да прилагатъ само истинските закони, т. е. 
само законите, които сж съобразни съ върховните пра
вила на страната, съ Конституцията.

„Обсжжданието, което те могатъ да правятъ, не 
е навлизакие отъ страна на една власть въ истинската 
законодателна функция, както контролиранието на наред
бите не е узурпирание регламентарните функции. Те 
никакъ не обсжждатъ навременностьта или основанията 
на единъ общъ текстъ.Но да издиришъ, да ли този 
текстъ, когато той е опороченъ отъ неконституционность, 
е билъ издаденъ отъ една компетентна власть, или не 
по предписаните отъ Конституцията форми, това е, чини 
ни се, най-нормалното, най-правилното, най-навремен- 
ното упражнение на магистратската функция“. 
Интересно е по-нататъкъ, какъ този авторъ оборва 

мнението на Esmein. Нека припомнимъ, че мнението на пос
ледния силно се критикува и отъ, много други автори.

Каенъ (Cahen) продължава: „Сждебната влас1ъ, 
казва Esmein, бидейки различна отъ законодателната, 
не би могла да касира или да възпрепятствува на акто
вете на последнята, т. е. законите“. И знаменития авторъ 
твърди, че принципите, положени отъ събранията 
революцията и които сж установили нашето публично 
право, не оставяли никакво въ това съмнение. Декре- 
тътъ отъ 16 августъ 1790 г, (глава II, членове 11 и 12) 
казва: „Сждилищата не могатъ. подъ страхъ да извър- 
шатъ престжпление по службата си, да взематъ каквото 
и да е прямо или косвено участие въ изпълнението на 
законодателната власть, нито да пречатъ на изпълне
нието на санкционираните отъ краля декрети на законо
дателното тело, или да го спиратъ. Т е  сж длъжни само 
да впишатъ въ особенъ регистъръ и да обнародватъ въ 
единъ осмо-дневенъ срокъ законите, които ще имъ се 
изпратятъ".

Но немаме ли право да оспорваме значението, което 
даватъ на този текстъ?

Ние се намираме тукъ предъ едно правило, което 
се обянсява исторически. Текста отъ 1790 год. забра
нява повръщането къмъ злоупотребленията на старите 
парламенти, които, отказвайки да зарегистриратъ едик- 
тите, препятстваха за упражнението на законодателната 
функция; самите те узурпираха тази атрибуция, и въс- 
пирайки царската власть, я заместюваха съ своята. Но, 
когато се намирашъ предъ неколко закона, да търсишъ 
не онзи, който е най-добъръ, но онзи, който е изда- 
.денъ отъ по-силната власть, значи ли това да вземашъ 
даже косвено участие въ упражнението на законода
телната власть. Не означава ли това съвършенно нао
паки, да му осигуримъ едно зачитание ? Сждията при-
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лага законите. Но, когато единъ текстъ противоречи на 
други, кой отъ двата требва да вземе връхъ? Длъж
ность на сждията е, да го изнамери. Яко единъ обик
новенъ законъ противоречи на единъ конституционенъ 
законъ, кой да се приложи? Този въпросъ требва ли 
да остане чуждъ за обсжждание на сждията ? Неговата 
служба е ли, да бжде механическа и слепа ?
Следъ тези общи въпроси, автора задава следнитъ- 

въпроси:
„Да предположимъ, че въ Франция излезе единъ. 

законъ, по който въ бждаще депутатите или сенато
рите могатъ да бждатъ, презъ траянето на сесията пре
следвани и затваряни за престжпления безъ съгласието 
на Народното събрание, на което те сж членове. Некз 
предположимъ, че този законе е редовно промулгиранъ 
Ще допуснемъ ли, че сждилищата требва да го прило- 
жатъ? Какво би станалъ въ такъвъ случай чл. 14 отъ 
Конституционния законъ отъ 16 юлий 1875 г.? Сждията 
ще требва да избира между два текста; ако той откаже 
да приложи новия, той ще требва да мотивира реше
нието си съ това, че преди всичко е длъженъ да спази 
предписанията на Конституцията.

„Чл. 4 отъ Конституцията отъ 16 юлий предписва, 
че всеко събрание отъ Парламента и Сената, което би 
станало вънъ отъ периода на сесията, е противозаконно 
и недействително по право (est iliicite et nu{ de plein 
droit). Да преположимъ, че Парламента се събере и 
заседава вънъ отъ сесията, разисква и гласува закони. 
Сждилищата ще требва ли да не признавать конститу
ционною разпореждание и да санкциониратъ разисква
ния, които Конституцията обява за несжществующи ?
По-нататъкъ авторътъ излага, какъ стои въпроса въ 

другите държави: Съединените щати въ Америка, Италия, 
Белгия, Германия.

Следъ това изложение, Cahen пита, какво би требзалс 
да направятъ френските еждилища, ако се издаде единъ про
тивоконституционенъ законъ, и отговаря на този въпросъ така:

„Ние считаме, че, по сегашното френско право, 
сждилищата не сж тъй обезоржжени, както е угодно на 
некой твърде често да го поддържатъ (nous estimons 
que, dans Ie droit frangais actuel, Jes tribunaux ne sont 
pas aussi desarmes qu’on se plait trop souvent a le sou- 
tenlr).

„Юридически общите принципи на правою давать 
на сждилищата привилегията и ги задължаватъ да от- 
казватъ прилаганието на опорочени отъ противоконсти- 
туционость закони.



62

„При това обсжждание не требва да се боимъ отъ 
нагазванието на единъ органъ върху другъ; наопаки, въ 
него требва да виждаме нормалното упражнение на 
сждебната функция. Конституцията съдържа разпореж
дания, които сждилищата сж длъжни да прилагать, 
както всички други, съ тази само разлика, че конститу
ционните текстове требва винаги да надмогватъ; въ случай 
на конфликтъ сждията само техъ требва да прилага“. 
Cahen завършва като казва: *

„Азъ се постарахъ да установя, че, при сегашното 
състояние на нашето публично право, нашитЪ сжди- 
лища иматъ право и длъжность да откажатъ да при• 
лагатъ прошивоконституционнитЪ закони".
Днесъ въ Франция това е мнението; нема друго. И за 

да не се мисли, че казаното неотговаря на действителностьта, 
азъ съвършенно на кратко ще припомня мнението и на 
другите; то ще разсее окончателно и въ насъ заблужде
нието по този въпросъ. Ние сме възприели почти всичко 
отъ Франция. И нема защо да се поколебаемъ да послед
ваме мнението на болшинството отъ французските юристи 
и по този важенъ въпросъ.

Сиейе (Sieyes), най-знаменития философъ по францу- 
ските конституции, е казалъ:

„Да се откаже на сждилищата правото да обсжж
датъ конституционностьта на законите, би значило да 
имъ дадемъ право да нарушаватъ косвено конститу
цията, която е сборъ отъ задължителни закони, или 
не е нищо. Принципите на единъ конституционенъ 
режимъ изискватъ и налагать признаването на тази 
прерогатива, упражнението на която става една длъж
ность за сждилищата. Нпкакъвъ текстъ не може да имъ 
я отнеме, освЪнъ по силата на Конституцията, която 
въ такъвъ случай би дошла въ противоречие съ само 
себе си".
И това е право; само Конституцията може да каже на 

сждебната власть, че нема право да се занимава съ мате- 
риялната конституционность на законите. Ето единъ прин- 
ципъ провъзгласенъ отъ великата Френска революция. Отъ 
тогазъ се захваща тази светла мисъль, че първата и сжще- 
ствена мисия на сждебната власть е, да пази Конституцията, 
като откаже да прилага противоконституционните закони. 
Тулузския професоръ Му ние казва, че Сиейе е посвети лъ  
голёма часть отъ живота си да комбинира една такава ор
ганизация на политическа власть, която да не допуща ни
какво поглъщане на една власть отъ друга. И наистина, ако 
човекъ би ималъ време да провери протоколите на Фран- 
цуския парламентъ отъ 1790 год., би намерилъ съкровище 
на ценни и божествени мисли, които требва да вълнуватъ 
всеки гражданинъ, а най-вече всеки представитель на сж-
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дебната власть. Другъ единъ юристъ и професоръ по пра
вото Сенъ Жнронъ, е написалъ съчинението Essai sur la se
paration des pouvoirs dans I’ordre politique, adminisiratif, 
ei judiciaire“.

Въ това съчинение той разглежда отъ политическо» 
административно и сждебно гледище занимающий ни въ
просъ: иматъ ли право сждилищата въ Франция да обсжж
датъ конституционностьта на законит-fe. Той казва:

„Яко върховнит-fe сждилища иматъ власть да об
сжждатъ конституционностьта на законит-fe, т-fe ще бж
датъ една охранителна за Конституцията сила, твърде 
яка, за да контролира парламента, и твърде слаба, за 
да почне една систематическа борба съ него. Парла
мента има средства да сломи сжпротивлението на сж
дебната власть. Яко двет-fe камари сж съгласни, rfe мо
гатъ да се съединятъ въ учредително събрание и да 
измЪнятъ Конституцията. До тогава сждебната власть 
трЬбва да има право да накара да се зачита основния 
законъ, относително лпчнитЪ права и организацията на 
властит-fe. До когато сжществува Конституцията, тя е 
законъ за законодателната власть; нека парламента я 
изм£ни конституционно, но да не иска да упражнява 
незаконно учредителна власть“.
Криманилиста Фостенъ-Ели, който се цитира предъ 

всички наши сждилища, въ своето трете, пише: „Властьта 
за обсжждане законит-fe и тЬхното прилагане принадлежи на 
сждебната власть; тя има тази атрибуция по силата на кон
ституционния законъ и на естеството на нЬщата. Прилага
нето на законит-fe, въ действителность, е ц-fenbTa на правосж- 
дието, а пъкъ това прилагане изисква необходимо, щото 
сждията да пров-fepH да ли актовет-fe, ьа които се силаватъ 
предъ него, сж законни, и кой е гЬхния истински смисъль ? 
Полицейския сждъ не прави нищо друго спрямо наредбит-fe, 
осв-Ьнъ да упражни правото, което всичкит-fe сждилища 
упражняватъ спрямо законит-fe. Той пров-Ьрява тЬхната за
конность. Той ги тълкува“. (Т. IV, стр. 182).

Значи по мн-Ьнието на Фостенъ-Ели сждията е длъженъ 
да npoBfepH, дали оспорения законъ е противоконституционенъ.

Ориу, професоръ отъ Тулузскиятъ университетъ, тре- 
тето на когото е изучвано въ ц"Ьла Франция, казва:

„Понеже закона тр-Ьбва да бжде формулиранъ отъ 
законодателното гёло по известна процедура, логиче
ското постановление е, че, ако тази процедура не е 
следвана редовно, закона е прогивозаконенъ (iiiegale). 
По нашето мн-Ьние, длъжностъ на сждията е, да от
каже нрилазането на закона. Понеже Конституцията е 
гласувана по процедура, различна отъ процедурата, по 
която се правятъ обикновенит-fe закони, разпорежда
нията по сжщество, които тя съдържа, не биха могли
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да се отменять съ противни разпореждания на обик-’ 
новени закони; следователно разпорежданията ка, 
обнкновентхЬ закони, требва да се считать, като не- 
действ-.телнп (Сотте non avenues). Те не могатъ да 
да бждатъ отменени, защото нашия конституционенъ 
механизъмъ не е направенъ, като сената отъ първата и 
втора империя, който да бжде блюститель на Консти
туцията, но сждията бп требвало да откаже да го 
прилага'1, (стр. ЗУ).
Сжщиятъ професоръ Ориу, пише:

„Въ Англосаксонските страни, сждиите иматъ 
право да не прилагать единъ законъ, който те нами- 
ратъ за неконституционенъ; не виждаме, защо тази 
власть да не се признае на френските сждии“.
Значи Ориу е единъ отъ професорите, които сж на мне

ние, че материалната и формалната неконституционность на 
законите може да се обсжжда отъ сждиите.

Ж езъ, който толкова пжти се цитира отъ Държавния 
обвинитель и граждански истци, е единъ отъ великите умове 
въ Франция, и неговото мнение се цени много. Ето какво 
казва той по въпроса:

„За насъ общнтЬ принципи сж достатъчни да до- 
карать да се припознае отъ сега на сждебната власть 
правото да обсжжда закона отъ Конституционна 
точка зрение, преди той да бжде прнложенъ. И, иаис- 
тина, това е една чисто сждебна материя; нема нагаз
ваме отъ една власть въ друга; сждебната власть би 
се поставила кадъ парламента само тогава, когато би 
й се позволило да спира закона по причина на несвое
временность. Тукъ случая не е такъвъ ; касае се, да се- 
признае правото за спиране на законъ само по при
чина на нарушение на Конституцията“. ,
И отъ това се вижа, че и Жезъ мисли, че въ Франция 

не могатъ да се издавать закони съ нарушение на Конститу
цията. И, ако се издадатъ такива, сждията има право да не 
ги приложи.

Другъ професоръ Бертелеми, който сжщо се цитираше 
отъ противниците, е писалъ много пжти по този въпросъ 
въ своите третета, но е писалъ и мнения за чужди държави. 
Въ една притурка на „Indipendance Roumaine*' е напечатано 
едно негово мнение:

„Сждилищата и само сждилищата иматъ мисия да 
тълкуватъ законите и да улесняватъ техното прилагане 
по дела, които имъ сж възложени. Конституционните 
закони, които сж като закони на законите, се налагать 
да бждатъ пазени отъ техъ (отъ сждилищата) повече 
отъ обикновените закони. Лко две тжжящи се страни 
се основаватъ едната на конституционенъ законъ, а 
другата на обикновенъ законъ, и, ако двата текста сж
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несъгласими, не е ли ясно, че обикновения текстъ 
трЪбва да бжде отстраненъ отъ зачитане къмъ Консти
туционния текстъ“.
Сжщо като нашия случай — едната страна се основава 

на конституционенъ законъ, а другата на обикновенъ и моли 
сжда да се произнесе. По-натагькъ Бертелеми казва:

„Ако се постжпеше другояче, не виждатъ ли, 
че сждията би призналъ на законодателната власть 
правото да ревизира Конституцията или да я непри- 
знава. Да издава противоречиви ней разпореждания, 
значи да я ревизира, да я непризнава; въ всЬки случай, 
значи да я нарушава. Че сждилищата нормално сж 
властни да отстранявате законитЪ, които тЪ нами
рате за неконституционни, това излиза оте текущата 
юриспрюденц. я на цивилизованитЬ държави*'.
А говорейки за франция въ. своето трете, Бертелеми казва: 

„За франция текстътъ е закона отъ 16 августъ 
1790 год., гл. II, чл. чл. 11 и 12.

Този законъ 6 tm e възпроизведенъ отъ конститу
цията отъ 3 септемврий ^791( г. Мнозина автори счи
тать, че гЬз.и текстове уреждатъ въпроса. Такова именно 
е мнението на Есменъ и Дюги. Обаче, той не се съгла
сява съ гЬхъ и казва: „Историческите и политическите 
мотиви, които сж диктували тези правила на револю
ционния законодатель, сж познати. Иматъ ли тЬ още 
своята цена, и изменените обстоятелства не оправда- 
ватъ ли повръщането къмъ по-свободни принципи отъ 
общото право на народите ? Тъй мисли нашия колега 
Борегаръ. На сжщото мнение е и Ориу. Къмъ гЬхното 
мнение нека прибавимъ и това на Жезе, изказано въ 
една статия върху контрола на Народните събрания. 
Ние не се колебаеше да се прнсеединиме кьме това 
гледище на Жезе. Това гледище се н а л а г а  о щ е  п о в е ч е ,  
че нашата Конституция не съдържа декларация, нито 
гаранция за правата1). Неконституционностьта на единъ

') Ние цитирахме на Н . B erlh & lem y  п р езъ  1922 г. С ледъ това той 
п резъ  1925 г. написа една статия, озаглавена „Границитп, на законода
телната власть“ ( ie s  lim ites dupouvoir leg isla tif), въ която излагамного р е
шающи аргументи, по които сж дилищ ата и въ  Франция тр ебва  да о б 
сж ж датъ  конституционностьта на закона. Учения п р оф есор ъ , като' го
вори за  „ с л о м и л  отеодъ за неконституционность“ (V e x c e p lio n  j u d i c i 
a l  r e  d ’in c o n s t i tn t io n n a i fe ) ,  казва м еж ду другото с л е д у ю щ е т о : „Errare 
hum anum  e s t. . . perseverare d iabolicum “. Големия п роф есоръ  по Конст. 
право, моя учитель Есменъ, и зглеж да да  бж де  последния, който е  по- 
стоянствувалъ въ оборваната отъ  мене греш ка. Ние имахме въ него  
такова до в ер и е . . . s e d  m a g is  arnica  v e r i ia s  . . .  и проф есорите отъ  
Парижкия ф акултетъ: M e s ir e ,  който преподава Консти*. право на кан
дидатите за  лисансъ, G id e l, който преподава Констит. право на канди
дати те за  докторатъ, R o lla n d ,  п р оф есор ъ  по публичното право и азъ» 
който преподавам ъ администр. право, М . B o n n a r d  и L a j e r r i e r e  сме 
съгласни  д н е съ  да  отхвърлимъ разр еш ен и ето  на нашия учитель Есменъ  
(nous d ’accord  aujourd’hui pour repousser le s  so lu tion s de notre m aitre

5
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френски законъ може да произлезе само отъ форма- 
ленъ порокъ. Може ли да се поддържа, че обнародва
нето въ „Държавенъ вестникъ“ покрива, напр, негла- 
суването отъ една отъ камарит-fe или нееднаквото гла
суване въ двегЬ ?“
Виждате, че Бертелеми, като изказва мнението на Ес- 

менъ и Дюги, ги оборва; като припомня мнениато на Боре- 
гаръ, Ориу и Жезъ, той казва, че не може да се издава ма- 
териалечо неконституционенъ законъ, а може да . сжществу- 
ватъ формални, неконституционни закони, които споредъ 
него и въ Франция биха могли да бждатъ обсжждани отъ 
сждилищата.

Сенъ Жнронъ цитира италиянскиягь юристконсултъ 
Краспанп, който въ единъ съвършенъ философски езикъ 
казва:

„Обстоятелството, че всички активни власти сж 
длъжни да се обръщатъ къмъ сждията, за да получать 
едно принудително средство срЪщу гражданит-fe, го прави 
необходимъ сждия срещу гЬхнит'Ь превишения и вслед
ствие на това го прави и пазитель на гЬхнитЪ граници. 
Ние настояваме върху последното последствие, което 
ни доставлява единъ отъ сжщественитЪ характери (при
знаци,) на сждебната власть. Много време изтече, до
гдето хората ycn-fexa да си съставятъ едно ясно понятие 
за това право, и правото на сждебната власть да об- 
сжжда превишенията на другнтЬ власти биде само 
оборено като едно превишение на власть“.
Тъй че и Краслани признава, че требваше да се измине 

доста време, за да се признае това право на сждиитЪ.
Другъ единъ професоръ, Сален (Saleilles), се спира 

върху този въпросъ и казва:
„Не съмъ йзгубилъ надеждава да видя да се при

ложи възражението за противоконституционностьта въ 
материята за личното право, но подъ едно условие; да 
се ограничи неговото прилагане само къмъ правата, 
които би били не само обявени въ Конституцията, но 
точно определени въ техното сжществуване, въ техните 
юридически очертания и въ гЬхнигЬ условия на при
ложимость“.
И тъй, виждаме; че и този професоръ дава право на 

сждилищата да обсжждатъ материялната неконституционность 
на законите.

E sm ein) и да прием ем ъ, че отв од ъ гь  за  неконституционность мож е да  
се  повдигне предъ  седалиш ата, които с ч сезирани съ  молба да при- 
лож атъ  единъ  зак он ъ , както м ож е да се  повдигне п р едъ  гЬхъ отво
дъ тъ  за  н езаконностьта на единъ  правилникъ (rd g lem en t). П рофесора  
цитира реш ения отъ D alloz, 1838.1.145; 1855.1.45; 1863.1.400. Прочее; сега  
въ Франция мнението на Есмена по въпроса е съвърш енно изолирано, 
(Revue politique e t  p ariem en ta ire, 10 decem bre 1925, n. 383).
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Ларнодъ, който се цитираше отъ гражданския ищецъ, 
-е професоръ въ парижкия университетъ; той б-feme натова- 
ренъ отъ Парижката мирна конференция да се произнесе, 
на ли може да бжде сжденъ углавно германския кайзеръ. 
..Въ своя курсъ той казва:

„Законодателното ткло е единъ прямъ органъ на 
държавата съ точно опредклена функция: ограничено 
законодателствувате. Ако то гласува закони вънъ отъ 
rfeзи опред-клени отъ държавната Конституция, граници, 
това е единъ органъ, който надминава своята законна 
компетентность; той вече не е единъ органъ; тон е 
само събрание на частни лица. Законътъ не сжще- 
ствува въ очит-fe на сждията, понеже той е гласуванъ отъ 
частни лица“.
Значи, народниятъ представитель е длъженъ по Кон

ституцията да гласува закони само въ кржга, който Консти
туцията му е начертала, и, ако излезе отъ тия граници, той 
действува и създава актове като частно лице, и сждията ще 
тркбва да реши, че този актъ, макаръ и да носи наимено
ванието законъ, не може да има такъвъ характеръ.

Ларнодъ допуща отъ друга страна, правото на сжди
лищата да обежждатъ и формалната неконституционность 

■-ка законитк. Той казва:
„Сждилищата биха могли да откажатъ да прило- 

жатъ единъ ззконъ, при гласуването на който не сж 
спазени формалнитк условия, които Конституцията и вж- 
трешния правилникъ налагатъ на законодателните ка
мари. И наистина, тогава би се касаело да се провкрятъ 
нккои външни и материални условия (гласуване отъ 
дветк камари, второ четене, нкмане болшинство, от- 
ежтетвие на промулгация и пр.). Въ ткзи различни слу
чаи даже нкма законъ, понеже липсватъ наложенитк 
за деятелностьта на законодателния органъ форми, въ 
остжтстаието на които той действува вече не като 
власть“.
Виждате, че, когато се касае за материалната некон

ституционность на закйнитк, Ларнодъ квалифилира законо- 
цштелствоването като обикновенно пълномощие, а, когато е 
въпросъ за формалната, той казва:

„Той, вече действува не като власть, защото 
властьта, за да действува като такава, тркбва да дей
ствува въ онкзи граници, които сж начертани отъ Кон
ституцията“.
Лафериеръ, тъй сжщо цитиранъ отъ нашитк противници, 

се занимава съ въпроса, и неговото мнение е важно. Той 
•казва :

„Тркбва да се признае на сждилищата въобще 
правото да провкряватъ самото сжществувзние на за
кона. Ако би се с лучило, щото правителството да про-
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мулгира като държавенъ законъ единъ текстъ, приетъ. 
само отъ едно събрание, този текстъ не би билъ за
конъ и всеки призованъ да го приложи сждия има- 
право да констатира неговото законно несжществувание“»-
Лафериеръ, значи, признава, че сждилищата могатъ да 

обсжждатъ формалната неконституционность на законите.
Каенъ, като се спира върху мнението на Лафе- 

риерз, казва:
„Каква разлика има между цитирания случай и 

онзи за закона, гласуванъ отъ нередовно съставени ка
мари ? Ако допуща, че сждилищата сж компетентни да. 
оценяватъ редовностьта на формите, при които единъ 
законодателенъ текстъ е разискванъ, защо да не имъ 
се признае тази прерогатива върху въпроси по сжще- 
ство, обикновено по-малко деликатни и често по-взжни“?
Прочутия деятель Лун-Бланъ много говори по този въ

просъ и многократно е писалъ. Въ 1839 г. той пише:
„Требва да се търси спирачка иа този деспотизъмъ 

на закона, понякога по-опасенъ, и по-големъ отъ чо
вешкия деспотизъмъ. Тази спирачка биде изнамерена 
отъ Конституцията на Съединените Щати. Ние бихме 
предложили, да се даде на сждэбната власть право да 
унищожи законите, които тя би намерила за неконсти
туционни при прилагането имъ. По този начинъ, наредъ 
съ законодателната власть, ще има и друга, която ще 
е твърде силна, за да я задържа и да прави умерена,. 
и твърде слаба, за да се бори съ нея. Неможейки да 
унищожи закона, въобще, сждебната власть ще удря 
законодателя тихо и по-полегичка. Това е единъ про- 
тивникъ, едновременно реаленъ и неумолимъ, постоя- 
нёнъ и многократенъ. Най-после "може да се представи  
случай на една систематическа борба между сждебната 
и законодателната власть, въ който мирната намеса на 
общественото мнение ще бжде неодолима и всемогъща“, 
(questions d’aujourd’hui et de demain, p. 106—108).
По-кжсно, въ 1873 г., Луй Бланъ поддържа сжщата 

система:
„Ще кажа най-после, че, за да се тури юзда на 

деспотизма на единствената камара, деспотизъмъ твърде 
страшенъ, най-доброто средство би било да се уни
щожи превишението на властьта, безъ да се възбужда 
завистьта, безъ да се раздразнява гордостьта, средство, 
което би произлизало, както това се практикува въ 

. Съединените Щати, отъ правото на сждебната власть 
да унищожава неконституционните закони безъ шумъ*. 
безъ предизвикателство и постепенно, споредъ прилага

нето имъ въ частни случаи“.
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. Това е изказано предъ Народното събрание въ 1873 г. 
т- въ сжщата година е напечатано въ „Държавенъ вестникъ“. 
Тогава, когато се разискваше този въпросъ въ камарата, не 
мома нищо да се реши. Това сж въ Франция авторите и 
публицистите, които сж писали по този въпросъ.

Юристпрюденцията въ Франция познава единственъ слу
чай отъ 1833 год. Решението на француз. Касац. Сждъ го
вори за една формална неконституционность. То е отъ 11 
май 1833 г. и гласи:

„Понеже закона отъ 8 октомврий, разискванъ и 
промулгиранъ споредъ предписаните отъ Хартата кон- 

N ституционни форми, е правило за сждилищата и не 
може да бжде оборенъ предъ техъ по причина на не
конституционность“.
Каенъ, като цитира това решение на френския Касацио- 

ненъ сждъ, го разбира въ смисъль, че сждилищата могатъ 
да контролиратъ външната форма на закона, но не би имали 
право да го обсжждатъ по сжщество“, т. е. не би имали 
право да обсжждатъ материалната неконституционность“.

Каенъ, казва, че въ сжщата смисъль това решение раз
бирали и Лоранъ. Тъй щото, ако се спремъ даже на този 
единственъ случай въ французката практика, то и отъ него 
авторите вадятъ заключение, че сждилищата иматъ право 
да обсжждатъ формалната неконституционность на закона. 
Азъ съмъ убеденъ, че това, което казва най-дълбокия изсле- 
дователь — Каенъ, а именно, че, ако днесъ се представи слу
чай въ Франция да се произнесатъ сждилищата, те не биха 
се отделили отъ общото съчитание на доктрината, т. е. той 
мисли, че не би поддържали решението отъ 1833 г.1)

Това е положението въ Франция. Само двама автори, 
Есменъ и Дюги казватъ, че сждилищата нематъ право да об- 
сжжцатъ конституционностьта на законите, а всички други 
събориха това техно мнение н днесъ въ Франция сжднлп- 
шата, по мнението на болшинството отъ авторите, иматъ 
право да обсжждатъ и материялната и формалната некон
ституционность на законитЬ.

Следъ това да видимъ какъ стои този въпросъ въ

Белгия.
Й тамъ има автори, които сж писали по въпроса. Требва да 
признаемъ отъ сега, че въ Белгия по въпроса: дали сжди- 
дилищата иматъ право да обсжждатъ конституционностьта 
на законите, мнението на юристите е разделено на две и е 
разделено, благодарение на единъ текстъ отъ Конституцията 
(чл. 107). Ние чухме неговото съдържание по-рано. Той дава 
право на сждилищата да обсжждатъ законностьта на наред
бите, издадена огъ испълнителната власть, и нищо не говори 
за правото на сждиите да обсжждатъ конституционностьта

1) Както вид-Ьхме Бертелеми цитира и други касац. решения £  
1838.1.145; 1855.1.4 5 ; 1863.1.400.



на законитк; отъ тамъ вадятъ заключение, че, ако се даза- 
право на сждилищата да обежждатъ конституционностьта на 
законитк, това щкше да бжде изрично казано въ текста; 
както е казано за наребитк. Обаче, противното мнение, което 
обема болшинството на юриститк въ Белгия, е, че въпреки 
чл. 107 отъ Конституцията, и тамъ сждилищата тркбва да 
иматъ не само право, но и дългъ, да обежждатъ конститу
ционностьта на законитк, и то по това главно съображение,.... 
че сждилищата сж длъжни тъй сжщо да пазятъ Конститу
цията и да не позволяватъ нейното изменяване по другъ 
начинъ, освенъ по начина, предписанъ въ самата Консти
туция. Понеже въ Белгия Конституцията може да бжде из- 
мкнена отъ Велико Народно събрание, то единъ законъ, 
който е противенъ на нейнитк распореждания, би я отмкня- 
валъ частично и некомпетентно. Азъ ще процитирамъ мне
нията на двама автори. Единия е Федеръ, който е писалъ за 
конституционнитк закони; той казва следующею:

„Ние мислимъ, че, ако двк страни се представятъ 
па сждъ, и едната отъ ткхъ основава претенциитк си, 
върху единъ законъ, отхвърленъ отъ другата, като про
тивенъ на Конституцията, сждилищата, въ случай че 
възраженията се окажатъ основателни, задлъжени да 
избератъ между Закона на Законитк и единъ обикко- 
венъ законъ, тркбва да не уважаватъ последния".

Чл. 130 отъ белгийската Конституция постановява,, 
че конституцинонния текстъ, не може да бжде суспен- 
диранъ изцкло или частично. Единъ неконституционенъ 
законъ, на който би се признала сжщата сила, както на 
другитк, не би ли суспендиралъ принципа, който нару
шава. Чл. 131 опредкля начина за измкнение на Кон
ституцията. Закононодателя може ли да прави косвено 
онова, което му е забранено да прави направо? Спо- 
редъ чл. 25 властитк се упражняватъ по установенъ 
отъ Конституцията начинъ. Тк не могатъ да действуватъ 
другояче. А пъкъ има ли нкщо по. несъобразно съ 
Конституцията отъ закона, който я нарушава“. 
Противното мнение се подържа отъ Ферхегенъ и др. 

Но днесъ за днесъ болшинството на юриститк въ Белгия, 
въ това отношение, е на мнение, че белгийскитк еждилища 
тркбва да пазатъ Конституцията отъ измкнение, както на - 
даватъ прилагане на противонституционни закони.

Нека, за разнообразие, вмжкнемъ едно гледище и отъ

Русия,
което може да се каже, че е парадоксално, защото до 1906'- 
г., тя се считаше за абсолютна монарлия. И въ Русия е по- 
ставянъ въпроса, иматъ ли право сждилищата да обежждатъ 
законносгьта на законитк и какво тркбва да прави Руския 
сждъ, ако се укаже, че единъ обикновенъ законъ е въ пр©-•
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тиворечие съ основните закони на руската империя? Този 
въпросъ е третиранъ отъ И. Я. Фонницки, професоръ, въ 
неговия тъ курсъ „ угол овнаго судопроизводства“, гдето четемъ:

„Memo in alterum plus juris transferre potest, quam 
ipse habet. Поэтому при толковажи нормъ производи 
ныхъ (§ 65) весьма важно рЪшеже предварительнаго во
проса о праве на ихъ установлеже. Такъ общее собра- 
Hie 1 касацюнныхъ департаментовъ сената (указъ 23 де
кабря 187?) встретилось съ вопросомъ, им-Ьютъ ли право 
судебныя места входить въ обсуждеже законности обя- 
зательныхъ постановлен5й городскихъ общественыхъ 
Управлежй, необжалванныхъ обвиняемими въ порядке, 
определенномъ городовымъ положежемъ и разрешило 
его еъ утвердительномъ смиатЬ.

Такъ, въстранахъ Конституцюнныхъ, судебныя места 
имъютъ право входить въ рззсмотреше вопроса о кон
ституционности и обязательности изданныхъ з а к о н о в ъ 1). 
Въ нашемъ законодательстве такаже установлены раз- 
личныя услов]‘я законовъ и гаранщя ихъ; несомненно, 
что судебныя мЬспга вправЬ обсуждать вопроса о на- 
личности таковыхъ условШ и о значетп одного закона 
въ виду существовав! я другого (ст. 49, 50, 53, 55, 57— 
59, 60, 67 основыхъ законовъ) т. е. законности и обя
зательности самого закона“.
Има другъ единъ руски авторъ, който е цитиранъ отъ 

Баламезовъ, въ неговата статия „Изследването на отговор
ностите на министрите“, на стр. 419. Тамъ, той говори за 
некой си авторъ Шаланъ — цитира едно негово съчинение 
„Конституционное государство“, въ което казва: „Сждеб- 
ниятъ контролъ требва да се простира само върху материял* 
ните нарушения на Конституцията“. Значи, руския авторъ, 
Шаланъ, изказва мнение, че сждилищата въобще иматъ право 
да проверяватъ материялната конституционность на единъ 
законъ.

Професора Н. Коркуновъ, въ своя курсъ по Руско дър- 
жавно право" на стр. 22 пише:

„За пълното усигуряване на законностьта не е до 
статъчно само установяването на различни форми за 
изявление на вжрховната воля на законодателя и адми
нистративния редъ. Требва освенъ това да се преду
преди възможностьта за смесвана на т£.зи две форми, 
ft това е възможно само по единъ начинъ — отделя
нето на сждебната власть отъ законодателната и из
пълнителната власти. Сждебната власть е призована да 
решава всичките спорове за правото и въ това число,
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разбира се, и въпроса за това, кон е въ дадено време 
действующий законъи.
Нека видимъ какъ стои занимающия ни въпросъ въ

Норвегия.
Професоръ Бертелемн, като говори за разни страни, пише 
и за Норвегия следното:

„И тамъ властьта на съдилищата да отстраняватъ 
неконституционнитЬ закони се вади логически отъ юри- 
дикционалната функция, безъ да има нужда, щото единъ 
формаленъ текстъ да я основава. Глед. реш. на Върхов, 
сждъ въ Норвегия отъ 3 юний 1890 и решение на Дпе- 
латив. сждъ въ Христиания отъ 2 февр. 1893".
Значи въ Норвегия нЬма текстъ, който да казва, че сж

диитЬ иматъ или нЬматъ право да обежждатъ конституцион
ностьта на законитк, но и тамъ двукратно сж се произнесли, 
че, макаръ да нЬма такъзъ' текстъ въ Конституцията, есте
ството на сждията е такова, че той има не само право, но 
и длъжность, даг обсжжда конституционностьта на законигЬ 
и да отхвърля ония, които не сж конституционни.

За нея говори и нашиятъ професоръ д-ръ Кировъ въ 
саоя кратъкъ курсъ по българското конституционно право, 
на стр. стр. 36 и 37, въ който, казва, че сждилищата въ Нор
вегия, и при отежтетвието на текстъ, който да забранява на 
сждията да обсжжда конституционностьта на законитЬ, при 
наличностьта на два закона, които си противоречатъ, сжди
лищата прилагать оня, който е меродавенъ, който има над
мощие надъ другия.

Въ Дания
сжщото нЬщо. И тамъ авторитЬ се придържатъ о мнението, 
че сждътъ трЬбва да обсжжда конституционностьта на зако
нитЬ и да не ги приема и прилага ако сж противонститу- 
ционни. (Goos и Hanssen, Das Sfaatsrecht das Konigreichs Da- 
nemark стр. 79).

Въ Швейцария
Конституцията съ изриченъ текстъ забранява на сждиитЬ да 
обежждатъ само федералнитЬ закони, федералнитЬ разпо
реждания. Кумулъ, като говори за Швейцария, казва:

„НЬщо повече, по една забелЬжителна особенность 
въ законодателството на кантона Ури, тЬзи принципи 
сж приложени на практика: гражданинъ, който се счете 
за увреденъ въ своитЬ материални или лични права отъ 
нЬкое решение на събранието на гражданитЬ, което 
прави законитЬ, има право да се оплаква, защото пра
вилото на Landesgemeinte, не трЬбва да бжде безграни- 
ченъ капризъ, нито власть на по-силния. Той най-напредъ
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1це се представи предъ тази впасть, за да протестира и 
изложи своите оплаквания, и, ако най-после той не 
бжде изслушанъ, сждията ще реши тогава, по съвесть 
и по клетвата си, правилния въпросъ между народа и 
протестирующия
Значи, сждията по клетва и по задължение предъ Бога 

■и народа ще реши, какво требва да направи съ оплакването 
«а този гражданинъ.

И както казва Суриякъ по този поводъ: „Не може да 
бжде по-голямо славословие на закона, т. е. на колектив
ното право и на индивидуалното право, което болшинството 
не може да не зачита.

Дюбсъ казва:
„Сждията не трЬбва да деиетвува противъ Кон

ституцията даже тогава, когато законодателя намЪри 
за добре да се постави надъ нея. Абсолюгната власть 
на политическите събрания, която се е развила въ мо
дерните държави, ще бжде тоже осждена отъ бжда- 
щето, както стана и въ наше време съ некогашните 
абсолютни управления“.
Съ тези думи Дюбе иска да каже, че, ако парламен

тите захванатъ да произволничатъ противъ Конституцията, 
както едно време сж правили монарсите, съ техъ ще се 
постжпи сжщо като съ последните и вместо техъ ще дойдатъ 

-сждебниге власти, които да пазятъ правата на гражданите.

Въ Германия
въпроса тъй сжщо е разрешенъ въ смисъль, че и тамъ сжди
лищата 'иматъ право да обсжждатъ въпроса за неконститу
ционностьта на законите и да не прилагать ония, които сж 
противоконституционни съ тази само особенность, че въ Гер
мания, както въобще по всички въпроси, докрината се отли
чава. Знаемъ, че тамъ по известни въпроси се образуватъ по 
нъколко школи — по неколко системи, които се отличаватъ 
една отъ друга. Тъй и по занимающия ни въпросъ въ Гер
мания сж се образували две школи, едната отъ които насто
ява, че сждилищата сж компетентни да се произнасятъ и за 
двете неконституционности, а другата школа поддържа, че 
сждилищата могатъ да се произнася гъ само по материялната 
неконстуционность на законите и да не прилагать материялно 
противоконституционните закони. Така е въ Германия, и то е 
важно, защото се проповедва отъ школа, а не отъ отделенъ 
авторъ. Представителите на тези школи по този въпросъ 
иматъ своите авторитети, както отъ едната страна, така и 
отъ другата. Единъ отъ великите мислители и представители 
на тази школа е професоръ Лабандъ, който третира въпроса 
въ своето „Публично право на германската империя". Имаме
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сжщо Герберъ, Еленпкъ и др. Безъ да се спирамъ върху тЪхъ,. 
ще почертая, че, когато е въпросъ за материялната некон- 
стптуцпанчостъ, споръ нЬма; а, когато е въпростъ за фор- 
малцата неконституционность, ученигЬ въ Германия се раз- 
дЪлятъ на две; едната половина поддържа, че сждилищата 
иматъ право да се занимаватъ съ нея, когато иматъ ноторки 
доказателства, че закона не е гласуванъ редовно; напримЪръ 
самата Камара заяви, че има една нередовность въ гласува
нето. Въ такъвъ смисълъ се изказва Герберъ.

Съображенията на авторигЬ, които поддържатъ, че- 
сждипиЩата н-Ьматъ право да обсжждатъ формалната некон
ституционность, сж основани върху това, че обстоятел
ството, да ли сж изпълнени формалностите при издаването 
на закона, се удостоверява и се. засвидетелствува отъ дър
жавния глава, и че той въ това отношение тръбва да има 
известенъ авторитетъ, който не требва да бжде разклащанъ- 
оть другъ единъ авторитетъ, даже и отъ авторитета на сж
дебната власть. Това е учението въ Германия. За потвърж
дение на казаното нека проиитирамъ Лабана, който казвз:.

„ . . . Съ това се решава въпроса, да ли сждиите 
иматъ право да обсжждатъ конституционностьта на им
перските закони. Този въпросъ, разискват, толкова пжтт 
отъ германските юрисконсулти, е разрешено отъ '-гром- 
ното болшинство на авторите въ полза на сждпитЬ, 
че тЪ иматъ право да я обсжждатъ ’). Казватъ: всеки- 
законъ, издаденъ по неконституционенъ начинъ, или всеки 
законъ, които нарушава Конституцията, е подправепъ- 
законъ; сждилищата, които иматъ за функция да при- 
лагатъ законите, требва да обсжждатъ, преди всичко, 
да ли единъ актъ, който се нарича законъ, наистина, 
отговаря на условията'за валидностьта на законите; ако 
това обсжждакие дзДе отрицателенъ отговоръ, сждили
щата сж длъжни да не се оставятъ да бждатъ заблу
дени отъ единъ измамливъ- едиктъ, и требва да сча- 
татъ за недействителенъ единъ актъ, който въ действи-

г) Библиографията по този  в ъп р осъ  с е  намира почти в ъ  всакс  
съчинение по публичното и частното право, та нем а нуж да да я изла
гаме отъ  н ово тукъ. Н ай-пълното историческо и злож ен ие на догмата е  
дисертацията на B i s c h o f  въ Z e itsch rlft fur C m irech t und P rozess —  
G iessen  1859, n. 245 и 585 ; но о ть  публикуванието на това изсладвание, 
специалната литература се  увеличи значително. А зъ  тр ебва  да настоя* 
вамъ, че' горн и те разисквания въ текста се  отнасять сам о д о  з а к о 
н и т е  на империята, а не и д о  у к ази те и, за  . които щ е  говоря1 ло- 
н а та т ъ к ъ ; § 58. (Je dois in sister sur le  fa it que les  d iscu ssion s qui se  
tru ven t plus haut dans ie  tex te , ne se  rapportent qu’aux I о  i s  de 
e t  non aux ordonnances de I’Em pire dont iJ sera  q u estion  plus loin , § 58)»
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телность не е законъ и който е недействителенъ“ *). 
(Публично право на германската империя", т. 11, § 55- 
стр. j 2').
Такова е мнението споредъ Лабана, на огромното бол

шинство отъ германските юристконсулти по въпроса, иматъ 
ли сждиите право да обсжждатъ неконституционностьта на 
имперските закони.

Нека отбележимъ веднага, че Лабанъ поддържа мне
нието, че сждиите нематъ право да обсжждатъ формалната 
неконституционность на законите, развито твърде подробно, 
на което ще се спремъ при обсжжданието на чл. 49 отъ 
българската Конституция, който говори за формалната некон
ституционность.

Освенъ Лабана има и други германски автори, които,, 
като признаватъ правото ца сждиитё да обсжждатъ мате
риалната неконституционность на законите, имъ го отричатъ 
за формалната,

Герберъ (Gerber) поддържа становището, че сждили
щатаиматъ право и длъжность да обсжждатъ не само мате
риалната, но, при известни условия, и формалната неконсти
туционность на законите. Така, той пише, че сждията е длъ- 
женъ да спазва само реалното, ефиктивното право, че тойг 
следователно, е длъженъ, по самото естество на нещата,, 
да обсжди, да ли законътъ действително е законъ, или е 
едно фалшиво обнародвание, облечено въ това име. Но, че 
наопаки, той требва да почита авторитета на държавния 
Глава, който съ промулгацията удостоверява, че закона е 
билъ редовно гласуванъ. Той не може да пренебрегне, по 
свое лично усмотрение, това свидетелствувание. Но тази необ
ходима вера има своите граници. Камарите могатъ да удосто
верять* че техното съгласие не е било искано, или че то е- 
било дадено неправилно. Въ такъвъ случай авторитета на 
императорската гаранция е уравновесенъ съ онзи на другъ 
политически органъ; тогава сждията требва да подложи за
кона на критическо обсжждание. Нещо повече; не е нужно, 
да има едно официално противоречие; обикновённи нотор№ 
и решающи обстоятелства сж достатъчни да расколебаятъ 
убеждението на магистрата, който отъ този моментъ има не, 
само право, но и длъжность да оцени техната редовность- 
(Grundziige des deutschen Staatsrecht. § 4У).

Щулце (Schhulze), Хаинце (Heinze). Хенелъ (Hanel), и- 
Рьоне (Ronne) поддържатъ сжщата теза.

За да не остане никакво съмнение, че болшинството на 
германските автори сж на мнение, че сждиите въ Германия,- 
основани на своята сждийска мисия и на юридикционалната 
си функция, иматъ право и длъжность да обсжждатъ, както

]) Д зъ  се  п олзувам ъ отъ  френския п р еводъ ;Р аи 1  Laband, Le droit' 
public de PEm pire flllem an d .
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материалната, така и формалната неконституционность на 
имперскитЬ закони, ще приведа и свидетелството на няколко 
френски юристи.

Каенъ (Са/геп) пише:
„Доктрината въ Германия, дълго време се е прис

трастила къмъ тая важна проблема. Презъ цялата първа 
половина на вЬка конституционната несигурность удвои 
доверието на народа въ правоеждието, ецинственъ блюс
титель на общественнитЬ свободи. Прочее, допуснаха 
принципа, че сждията трЬбва да прилага само онова, 
което съставлява истинско право и му признаха властьта 
да обсжжда материялната и формалната неконститу
ционность на законнитЬ текстове, за да избЬгне по 
този начинъ да санкционира подобия на закони.

Въпроса изгуби много въ Германия отъ своя прак
тически интерестъ, отъ когато редътъ бЬ възстановенъ 
чрезъ функциониранието на политическата машина“.
Сжщо като Каенъ и професора Бертелими, цитирайки 

Лабана, казва, че въпроса въ Германия е разрешенъ отъ 
огромною болшинство отъ германскитЬ юристконсулти въ 
смисълъ, че германскитЬ сждии сж длъжни, прилагайки за
конигЬ на империята, да провЬрятъ преди всичко тЬхната 
конституционность и да отстраняватъ онЬзи отъ тЬхъ, които 
сж опорочени отъ неконституционность.

И Hauriou свидзтелствува. че въ Германия сждилищата 
иматъ право да обежждатъ неконституционностьта на законигЬ. 

По този поводъ той казва:
„Въ англосаксонскитЬ 1) страни сждиитЬ иматъ право 

да не прилагатъ единъ законъ, който тЬ считать за некон- 
стигуционенъ“. (Dant Ies pays anglo-saxons les juges ont Ie 
droits de ne pas appliquer une loi qu’ils jugent mconstitution- 
neiie). V. Sirey. t. ill, 1909, p. 145.

Въ Австрия,
мма единъ законъ отъ 21. XII. 1867 г., който забранява на 
сждилищата да обежждатъ формалната валидность на ре
довно обнародванитЬ закони.

Въ Англия,
въпроса не може да бжде поставенъ така, както е поставенъ 
зъ цругитЬ държави, защото тамъ парламента издава и Кон
ституцията, и другитЬ закони. Това, което решава Парла
мента, то е Конституция, то е и законъ. При все това и тамъ 
сж се занимавали съ този въпросъ и казватъ, че, ако у насъ

Въ англо-саксонскигЬ страни влиза ц-Ьла Германия.
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еъ  Янглия не може да се повдига този въпросъ, то е въ» 
нашите колонии, дето има парламенти съ писани консти
туции, кО'ито определять властьта и начертаватъ границите й5 
владее сжщия принципъ, т. е., че сждилищата въ английската 
колония, които иматъ писани конституции, иматъ право де 
обежждатъ неконституционностьта на законите.

Ето какво казва Есменъ:
„Днесъ некой английски публицисти отиватъ по- 

далечъ. Те претендиратъ, че упражняваното отъ сжди
лищата на Съединените щати право винаги е лежало 
въ принципите на английската юриспрюденция, която 
признава на сждилищата постоянно правото да обежж
датъ и да определять напълно смисъла, значението и 
валидностьта на законите, които те сж натоварени да 
прилагать. Само че въ самата Янглия не може да се 
обяви за некоституционенъ единъ законъ, произходящъ 
отъ английския парламентъ, понеже той, като суверенъ, 
не е свързанъ отъ никаква висша конституция, и никойг 
по форма редовно издаденъ отъ него законъ не може 
да бжде неконституционенъ. Но въ английските колонии, 
въ Северна Ямерика, условията беха съвършенно други. 
Тамъ всеки законъ може да се оборва предъ сждили
щата, като неконституционенъ“.
Сжщото казватъ Кумулъ, Кеенъ и Бертелеми.

Въ Италия
е сжщото положение, каквото е въ Янглия. И тамъ зако
ните и конституцията се издавать отъ парламента, съ тази 
само разлика, че, ако е въпросъ за Конституцията, ще се 
събератъ и дветё камари. И тамъ не е могло да се повдигне 
и не се е повдигало този въпросъ. При все това въ доктри
ната тамъ се разисква въпроса. Така, Италиянските юрискон
султи Рачиопи - Брюнели, въ „Commento alio statuto del 
Regno“, като говорить за противоконституционностьта на де- 
крети-закони и за техната неприложимость, казватъ:

„Когато сждията изпълнява своята длъжность, от
казвайки прилагането на единъ незаконенъ декретъ, 
той само се произнася за противоречието въ сжда безъ 
ни най-малко да унищожава декрета спрямо публиката: 
той не се издига надъ правителството, а надъ една 
воля, която се дава за законна, безъ да е такава“, 
(Т I, § 156, стр. 375).
Значи, ако излезе единъ декретъ-законъ, който се за

бранява отъ Италиянската Конституция, въ такъвъ случай 
сждътъ ще провъзгласи, че това е единъ актъ не на парла
мента, а на друга воля, която се дава за законъ, а не е 
такава, която се предвижда въ Конституцията.
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парчета земя, сж и оставатъ неотчуждаеми въ продъл
жение на тридесеть години, начиная отъ промулгира- 
нето на настоящия законъ. Впрочемъ, жнтелнпгЬ отъ 
една селска община могатъ да получать, съ специаленъ 
законъ, право да отчуждаватъ дворнитЬ си мЪста..

За прилагането на този конституционенъ текстъ,. 
въ 1900 год., единъ специаленъ законъ разреши на 
жителите отъ града Р. Вълча да продадатъ местата 
на старитФ ангариаши.

Този законъ неопредЪляше, че правото за отчуж
дение се давало само за покритите м^ста. При тези 
обстоятелства, по искането на едийъ кредиторъ срещу 
старъ ангариашъ едно место принадлЪжаще на послед
ния, е било продадено на публиченъ търгъ. Определе
нието за публичната продань е било обжалвано предъ 
сждилищата. По този случай Касац. сждъ, II отделение 
съ решение отъ 1902, решилъ:

„Като има предъ видъ, че макаръ, чл. 1 отъ за
кона отъ 1900 г. разрешава да се отчуждаватъ даже 
работни дворища, придобити отъ единъ житель въ 
района на града Р. Вълча съобразно съ закона за сел
ските общини, това разпореждане на чл. 1 отъ закона, 
бидейки противно на чл. 132 отъ Конституцията, е 
безъ юридическо действие.
По-нататъкъ Бертелеми говори за развитието на въ

проса отъ ромжнския професоръ при Букурешския универ- 
ситетъ Дисеско ( D i s s e s c u )  и прави следнята цитата отъ 
неговия „Cours de drept public Roman, 1900 стр. 532—433;

„Въ своя курсъ по Румжнското публично право 
професора Дисеско се произниса категорично за пра
вото на сждилищата да проверяватъ както материал-' 
ната ( I n t e r n e )  така и формалната (externe) неконсти
туционность на законите.

Конституцията е фондаменталната база за социал- 
ната организация; всичко, което противоречи на нейните, 
разпореждания, е недействително. Не може да се въз
разява, че по този начинъ се нарушава принципа за 
разделянето на властите; сждътъ решава единъ час- 
тенъ споръ; той не унищожава закона изобщо. Нещо 
повече, непризнавайки правото на сждилищата, да се 
произнасятъ върху конституционностьта, би се позво
лило да се нарушава принципа за разделението на 
властите, понеже би се оставилъ въ сила единъ не
конституционенъ законъ; биха смесили законодател
ната власть съ учредителната“.
Въ 1912 год. Ромжнския сждъ въ Букурещъ реши :

„Всичките еждилища натоварени да прилагатъ 
законите, сж длъжни, когато има противоречие между 
Конституцията и единъ обикновенъ законъ (освенъ,



ако единъ текстъ имъ отнима тази власть), да отстра
нять обикновения законъ, като опороченъ отъ некон
ституционностьта“.

Въ Гърция,
която е наша съседка, тоже сж се занимавали съ този въ
просъ. И тамъ, както въ Румжния, този въпросъ е разре- 
шенъ и отъ авторите и отъ сждилищата въ смисълъ, че 
тези последните иматъ право да обсжждатъ формалната и 
материалната неконституционность.

Ще припомня решенията на гръцкия сждъ. И за тази 
страна ще се възползувамъ отъ мнението на Бертелеми, 
който казва:

„Въ Гърция многобройни сж решенията, които 
осветяватъ тезата, споредъ която сждилищата сж длъжни 
да отстраняватъ противоконституционните закони и ре
шения на парламента.

„Въ Гърция тъй сжщо считатъ, че тази власть на 
сждилищата произтича логически отъ юридикционел- 
ната функция, безъ да има нужда щото изриченъ текстъ 
да я осветява“.

„Нека цитирамъ езжното решение, постановено отъ 
1-о отделение на Яреопага (касационния сждъ) подъ 
№ 145 1904 п, съобщено въ Recueil Themis (т 15.1904 г. 
стр. 521) и Т. Политисъ въ Revue de droit public (1905 г. 
стр. 481). Въ това решение четемъ следующею: „Яко 
сждилищата нематъ качеството да се произнасятъ, съ 
едно общо решение, върху недействителностьта на за
кона по причина на неконституционность, както тъй 
сжщо нематъ право да унищожаватъ изобщо админи
стративните актове, обаче, призовани да решаватъ единъ 
спадащъ въ техната компетентность споръ, те сж 
властни да не държатъ никаква сметка за противните 
на Конституцията закони и да прокламиратъ правото, 
което е нарушено съ неконституционенъ законъ, но га
рантирано отъ Конституцията. Въ този случай те не се 
бъркат ъ въ упражнението на законодателната власть, 
но решаватъ като независима власть по единъ частенъ 
споръ на основание на Конституцията, която е по-горе 
отъ закона. . . “

„Въ сжщия смисъль се е произнесълъ и Атинския 
апелативенъ сждъ съ друго решение № 1470 (1904 г„ 
№ 1470 1904 г. Themis (т. 16. 1905 г. стр. 1о9)“.
Значи, и гръцките сждилища възприематъ онова, което» 

изложихъ.
Положителните Конституции.

Не искамъ да оставя този въпросъ не осветенъ въ 
всеко отношение; при разрешението му сждътъ требва да 
има предъ себе си единъ материялъ, който да показва, какъ

&



гледатъ иа този въпросъ, както въ Америка, тъй сжщо и на 
континента. Но казаното до тукъ се отнася до доктрината, 
до науката на правото, а сжщо и до юрисдикацията.

Ще бжда иепъленъ, ако не посоча и положителни тек
стове отъ конституциите. И те ще бждатъ едно осветление 
за сжда. Има ли конституции, въ които да сж вписани по 
този въпросъ текстове? Казахъ, че нема нужда отъ текстъ, 
за да се извади заключение за контролиото право на сж
дията, но има конституции, които го забраняватъ. И такива, 
които го разрешаватъ изрично.

Да видимъ най напредъ, има ли конституции отъ Аме
рика, които да говорятъ изрично по този въпросъ.

Нека припомня и подчертая, че въ конституцията на 
Съединените американски Щати нема такъвъ текстъ.

Конституции, които позволяватъ съ изриченъ текстъ на 
сждилищата да обежждатъ конституционностьта на законите 
сж: Бразилската Конституция, чл. 59 отъ която казва:

„Върховния федераленъ сждъ е компетентенъ да 
ежди и решава:

в,) когато валидността на законите и на прави
телствените актове спрямо конституцията или федерал
ните закони бжде оспорена, и когато общия сждъ счете 
като валидни оспорените закони и актове“.
Значи, споредъ Бразилската Конституция, ако некой отъ 

гражданите оспори валидностьта на единъ законъ, върховния 
федераленъ сждъ е длъженъ да се произнесе по този 
въпросъ.

Мексиканската Конституция е особена въ това отно
шение, Чл. 101 отъ тази Конституция гласи:

„Федералните еждилища ще решаватъ всички мжч- 
нотии възникнали:

„1) По случай законите и действията на некоя 
власть, нарушающи личните гаранции.

„2) По случай законите и действията на федерал
ната власть, които нарушаватъ или накърняватъ суве
ренитета на държавата.

„3) По случай законите и действията на държа
вите, които нахлуватъ въ сферата на атрибуциите на 
федералната власть“.
И за да не се мисли, че това действие на сждебната 

власть, която ще извършва прегледъ, е противоконститу- 
ционно, че съ него се отменява закона, чл. 102, разпорежда:

„Единъ законъ ще определи проредурата и юри
дическите форми за всички инстанции, за които е въ- 
пррсъ въ предшествующия членъ и които требва да 
се следватъ по молбата на увредената страна. Реше
нието ще бжде винаги постановено само за частния 
случай', то ще се ограничи само съ покровителствува-
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нето или защитата въ случая на заинтересованите 
страни, безъ да прави обща декларация спрямо оспоре
ния законъ или актъ“.
Както се вижда отъ съдържанието на чл. 102, Мекси

канската Конституция осветява изложените отъ доктрината 
и юриспрюденцията на Съединените Щати принципи, отно
сително силата и действието на решението, съ което се про
възгласява закона за неконстетуционенъ, че то не е общо, 
че то не отмЪнява закона, че то има сила само за частния 
случай. Федералната процедура отъ 6. X. 1897 г. урежда 
този въпросъ въ чл. 745 — 749, които говорятъ за консти
туционни обжалвания.

Аржентинската Конституция въ чл. 100 казва:
„Върховниятъ сждъ и по-долните сждилища раз- 

глеждатъ и решаватъ всички спорове относително въ
проси отъ конституциите и отъ законите на нацията“.
Това сж конституциите въ Америка, които считатъ за 

добре въ самия текстъ да даватъ изрично право на сждили- 
чцата да обсжждатъ неконституционностьта на законите. Ние 
-не видехме, нито една Конституция въ Америка, която да 
забранява на сждилищата да се занимаватъ съ този въпросъ 
— било относително материялната, било относително фор
малната неконституционность на законите.

На континента, ние виждаме само една Конституция, 
‘••която позволява на сждиите да обсжждатъ неконституцион
ностьта на законите — тя е Португалската Конституция, въ 
чл. 63. Друга Конституция, която да позволява изрично на 
сждиите да обсжждатъ конституционностьта на законите нема.

Има две Конституции още, които се занимаватъ съ из
риченъ текстъ въ отрицателенъ смисъль, че сждиите не мо
гатъ да се занимаватъ съ валидностьта на некой закони. Единст
вена Конституция на континента беше Австрийската, въ чл. 
7 на която се казва:

„Сждилищата не могатъ да обсжждатъ валид
ностьта на редовно обнародваните закони. Напротивъ 
те могатъ да обсжждатъ валидностьта на разпорежда
нията, въ течение на процеса си, които те законно сж 
сезирани".
Виждате, че, когато е въпросъ да се забрани на сж- 

дииге да се произнасятъ по валидностьта на законите има 
особеиъ текстъ въ самата Австрийска Конституция, която 
сега е отменена и заменена съ конституциите на новооб
разуваните държави.

Федералната Швейцарска Конституция, въ чл. 113, 
отстранява правото на сждилищата да оценяватъ конститу- 
щионностьта на федералните закони и федералните дого
вори; но всички кантонални закони сждилищата могатъ да 

*©бсжжцатъ касателно незаконностьта имъ. Важно е за феде



ралните закони да не могатъ да бждатъ прогласени за не
конституционни отъ сждилищата.

Днесъ, въ целия светъ има само две Конститу
ции, които забраняватъ частично на сждилищата да обсжж
датъ неконституционностьта на законите. Едната е Швей
царската отъ 1874 г., която забранява на сждиите да обсжж
датъ конституционностьта само на федералнптЬ закони, дру
гата е българскрта Конституция, коя го въ чл. 49 запазва на 
Народното събрание да обсжжда само формалната некон
ституционность на законитЬ,

Отъ всичко, прочее, излиза, че установената отъ консти
туцията власть, която има право да решава, да ли известенъ 
законъ е противоконституционенъ, е съдебната. За друга 
власть въ Конституцията не се говори; обаче, противното се 
поддържа отъ почитаемото обвинителство, че не само сж
дебната власть е, която требва да обсжжда неконституцион
ностьта на законите, но че това право имала и изпълнител
ната власть, че и тя била длъжна да проверява конститу
ционностьта на законите. Азъ съмъ поддържалъ, и сега под- 
държамъ, че абсолютно е недопустимо, щото изпълнителната 
власть да има право да обсжжда формалната или материял- 
ната неконституционность на законите и да не ги прилага^

Кой е резона да има това право само сждебната власть,, 
а да го нема и изпълнителната? Той е следующия: сждеб
ната власть, когато има работа съ единъ протпвоконстиу- 
ционенъ законъ, ако не го приложи, съ това тя не отменява 
закона, тя се намира предъ два закона, единъ отъ които се 
казва Конституция, а другия се нарича обикновенъ законъ; 
и понеже тЬзи два ззкона уреждатъ противоречиво една й 
сжща материя, то по естество на нещата сжда требва да 
приложи единъ отъ техъ, и да каже мотивите за прилага
нето на единия, а не на другия. Сждебната власть по силата 
на своята функция, не отмёнява закона, а само не го при
лага въ случая по известно д ел о ; той си остава да сжще- 
ствува, докато благоволи Народното събрание да го държи 
да живее. Тъй не може да бжде съ изпълнителната власть, 
ако тя би имала това право, защото тя нема да прилага 
този законъ къмъ отделенъ случай, тъй като тя не е сжди- 
лище, и частните лица не дохождатъ предъ нея да правягь 
отводъ протпвъ закона. Изпълнителната власть, когато из
лезе закона, ще го тури въ действие, като го обнародва, и 
като го промулгира. И ако се Даде право на изпълнителната 
власть да преценява, да ли даденъ законъ е, или не е кон- 
ституционенъ и съобразно съ това да му даде, или не ходъ,, 
това би значило да й се даде право да отмЬнява законитЬ; 
а пъкъ отменението на законите, по чл. 44 отъ конститу
цията, може да стане само отъ законодателната власть. Тъй 
щото виждаме, че изпълнителната власть;дкб|то ме сё явява 
зъ  качеството на некакво сждилище, предъ което да се явя-
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затъ хора, които да правятъ отводъ противъ даденъ законъ, 
не може да отменява законитк.

Яко се допусне за една минута, че изпълнителната власть 
има право да проверява конституционностьта на законигЬ 
това право би било субективно и суверенно, за упражнението 
на което тя не би могла да отговаря предъ никого. Впро- 
чемъ, това ще изложа подробно по-после.

При отсжтстзие на изриченъ текстъ въ Конституцията 
по въпроса, само сждебната власть може да си присвои това 
право и това присвоявание ще е законно и редовно, понеже 
е съгласно съ функциите на нейнитЬ органи.

Въ България.
Какъ се решава занимающий ни въпросъ отъ българ

ската Конституция? Тя дава изриченъ отговоръ на този въ
просъ въ текста на чл. 49, върху произхождението, разума, 
буквата и духа ка който ще се спра по-подрбно. Това ми се 
налага отъ важностьта на въпроса и отъ голЬмината на прак
тическото последствие отъ разрешението му въ единъ или 
другъ смисль.

Язъ казахъ, че нашата Конституция е едничка на кон
тинента, която има този текстъ и че той визира само фор
малната неконституционность, но не и материалната; че, сле
дователно, ако н^кой гражданинъ би се явилъ предъ едно 
българско сждилище, било то дол но и или горно, и би по- 
искалъ отъ него да реши, че известенъ законъ е фор- 
мално неконституционенъ и, следователно, да не бжде при- 
ложенъ, сжда de piano, безъ разглеждане, ще се обяви за 

■■некомпенгенгенъ, защото само Народното събрание има 
право да се произнася по този въпросъ.

Нека потърсимъ источника на чл. 49; огъ где е взетъ 
той; при какви уловия и при каква обстановка; какви съ биле 
ученията въ време на заемането му, и защо този въпросъ е 
разрешенъ така ?

За да сполучимъ това, трЬбва да пристжпимъ къмъ едно 
историческо изследване на въпроса; той не е така обикно
венъ, както се претендира. Единъ оть деликатнитЬ консти
туционни въпроси е и този. ТрЬбваше да се яви единъ про
цесъ, като нашия, за да стане нужда, да се направи особно 
изследване, та да се види, какъ се е решило вписването на 
чл. 49 въ нашата Конституция. Текста на чл. 49 не е друго 
нищо освЬнъ възпроизвеждане учението на една отъ шко- 
лигЬ отъ 19-то столЬтие въ Германия. ВидЬхме, че, когато 
въ Германия почне да се изучава единъ въпросъ, той се 
изучава основно. Така, когато се започна изучаванието на 
■въпроса за материялната неконституционность, тамъ всички 
се съгласиха; но, когато стана въпросъ, какво да се направи 
съ формалната неконституционность — да се предаде ли на
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сждилищата — тогава се повдигна голЪмъ споръ и се обра
зуваха по него две школи. Едната школа бЪше на мнение 
че не може по никакъвъ начинъ и подъ никавъвъ предлогъ да 
се дава право на сждилищата да обсждатъ формалната не
конституционность, защото главното и сжщественото при 
издазането на единъ законъ е, че той преди да бжде обна- 
роцванъ, трЪбва носи удостоверението на държавния глава, 
че е родовно гласуванъ отъ Народною събрание. Тази 
школа казваше: ако държавния глава съ своя подпис» 
удостовери предъ народа, че публикувания законъ е редовно 
гласуванъ, той съ тази декларация се ангажира въ каче
ството си на представиталь на законодателната власть. При 
това условие, какъ е възможно, да се даде право на друга 
власть да обяви противною на това. Авторитета на дър- 
жавнии глава требва да бжде неприкссновенъ. Другата школа 
твърдеше: и ний поддържаме, че авторитета на държавния 
глава не може да се раздрусва отъ друга власть, даже сж
дебната, и че всички други власти требва да пазятъ този 
авторитетъ; но, ако има н£кой доказателства ноторни, че 
свидЪтелствуването, което държавния глава дава за редов
ното гласуване на закона, не е в'Ърно; когато се нзм-fepn, че 
авторитета на монаршею свид-Ьтелствуване се разклаща отъ 
друга власть — самото Народно събрание може да дойде и 
каже, че е нередовно гласуването — въ такъвъ случай ав
торитета на императорската гаранция е уравнсвосенъ съ ав
торитета на другъ политически органъ, и тогазъ сждията 
требва да направи едно критическо обсжждане. По този на
чинъ по въпроса за формалната неконституционность се об
разуваха дветЬ школи, едната отъ които е абсолютна : въобще- 
да не се позволява на сждебната власть да се занимава съ 
въпроса за формалната неконституционность, а другата школа: 
допуща едно отстжпление, именно: ако има ноторни дока
зателства, че свидЪтелствуването на държавния гДава за ре
довното гласуване на закона е неверно, то да се намерят 
среденъ пжть, като се даде само въ такъвъ случай право на 
сждебната власть да обсжжда формалната неконституцион
ность. Понеже такива спорове винаги сж влияели и влияятъ- 
при сжставянето на конституциит-fe, виждаме, че положи
телните текстове на конституциит-fe не сж друго осв%нъ при
ложение доктрината на практика. Тъй сжщо, когато се 
е правила и нашата Конституция, е повлияло учението на 
едната школа, т. е. съставителит-fe на нашата Конституция 
сж възприели мнението на оная германска школа, която казва»., 
че въобще сждебната, или нЪкоя друга власть н£матъ право 
да се занимаватъ съ формалната неконституционность на за
конит-fe и това запрещение е изразено въ формата на чл. 49. 
Ако се проследятъ ученията на тези две школи, ще се вили, 
че, когато се говори за промулгацията, казва се, че един
ствената власть, която може да се пройзнесе, да ли е редсвенъ 
отъ формална стран аединъ законъ и да ли требва да му се
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даде по-иататъшенъ ходъ, е държавния глава; но не въ 
качеството му на изпълнителна власть. Ние знаемъ, че дър
жавния глава има две качества — качество на изпълнителна 
власть и качество на законодателна власть. Законодателна 
власть му принадлежи, когато законодателствува заедно съ 
Народното събрание.

Но имаше и такива учени, които казваха, че удостове
рението за редовното гласуване на закона не. може да става 
направо отъ държавния глава, че не е той, който требва да 
си каже думата по въпроса, макаръ и като представитель на 
законодателната власть, понеже може да се случи, да злоу
потреби, а той е неотговоренъ; за да се избегне това неу
добство, да не се дава право на м.нарха, като представитель 
на законодателна власть, да засвид^телствува, че за ;она е 
гласуванъ редовно, или не. Тези юристи, казваха още, че 
сждебната власть нема да се занимава съ формалната не
конституционность, но и монарха нЪма да се занимава съ 
нея, а ще дадемъ това право само на Народното събрание 
и то непосредствено. Това е крайно течение и това е, което 
нашия законодатель е възприелъ; именно, че само Народ
ното събрание направо и непосредствено може да реши, да 
ли сж спазени формалностите при гласуването на единъ за
конъ.

Че това е така, ни свидЪтелствувагь представителите 
на германската юридическата мисъль.

Ето какво казва Елпнекъ:
„Законодателния процесъ обема няколко момента, 

въ които се взематъ действителни решения. Когато една 
камара дава своето съгласие за обнародването на 
единъ законъ, тя съ това оповестява, че, споредъ ней
ното убеждение, конституционните форми сж били спа
зени. Тя самата, като че и з п ъ л н я в а  длъжностьта на сж
дията, констатира конституционностьта . на собствените 
си решения. Прочее, едно изследване отъ страна на сж
дията върху тази точка, би било излишно и би треб
вало да бждо изхвърлено по силата на правилото : Non 
bis in idem. Сждилищата нематъ по-гол4ма компетент
ность отъ парламента и не требва да разглеждатъ из
дадените отъ него решения. Само монарха има право 
да обяви редовностьта на парламентарните разисква
ния и да направи тозъ контролъ ефикасенъ, отказвайки, 
ако намери, за нужно, да санкционира неправилно гла
суваните закони.

Държавния глава, който санкционира или даже 
промулгира единъ законъ, има правото да прецени sa- 
лидностьта на решенията, които той прави окончателни. 
Прсмулгирането е равносилно на едно решение, по си
лата на което се обявява, че обнародвания текстъ съ
ставлява законъ. Прочее, истинския сждия за конститу-



ционностьта на законите е държавния глава, промулги- 
райки ги“. (Jeliinek, Gezetz und Verordnung стр. 39?).
И така, Елинекъ отрича правою на сждебната власть 

да обсжжда формалната неконституционность на законите. 
Това право, споредъ него, принадлежи на законодателната 
власть, въ лицето на монарха.

Лабанъ, втори представитель на сжщата школа, въ 
своето съчинение, Le droit public de i’empire AHemand, t. IS 
§ 55, 111 казва :

„Когато императора извърша промулгацията, той 
констатира съ единъ ефикасенъ и формално неоспоримъ 
актъ, че закона е издаденъ съобразно съ конститу
цията. Съ това се решава въпроса, да ли сждиите иматъ 
право да обсжждатъ конституционностьта на законите 
на империята. .Единъ законъ не може едновременно-да 
не бжде задължителенъ за сждилищата, а да бжде за- 
дължителенъ за другите власти и за гражданите. Mo
bile officium, високата мисия, на суверена е да провери, 
преди да се обнародва закона, да ли той е издаденъ 
съобразно съ Конституцията. Нито сждията, нито адми
нистратора сж натоварените да бдятъ за Конституцията. 
Това е императора“.

„Единъ сждъ нема защо да се безпокои да знае, 
да ли напр, въ Рейхстага е имало нуждното число де
путати, когато е гласузанъ закона, да ли, наистина бол
шинството е било абсолютно или относително. Ако се 
допустие противною, би могли да настжпятъ опасни по
следствия : магистратите биха могли да се съмняватъ 
въ последователните удостоверения на Бундестрата. на 
Райхстага и на императора, и техните изследвания биха. 
били безкрайни. Истината е, че промулгацията конста. 
тира формално. че закона е билъ разискванъ, гласу 
ванъ и санкциониранъ конституцинно. Тя съдържа едно 
решение, което установява, че фактите сж станали 
съобразно съ действующите юридически правила. Импе
раторското решение не може да бжде подложено на 
апелъ предъ сждилищата“.
Виждаме, че и Лабанъ абсолютно отрича правото на 

сждиите, да обсжждатъ редовното гласуване на закона. Спо
редъ него, това принадлежи на законодателната власть, въ 
лицето на монарха, който действува като такава, изпълня
вайки промулгацията, която има сила на едно решение, което 
не може да бжде подложено на апелъ предъ сждилищата.

Кае Но, критикува тези два автора въ смисъль, че при
давать такова голёмо значение на промулгацията. Важното 
е, че тези двама мислители отричатъ правото на сжда да се 
занимава съ въпроса за редовностьта при гласуването на 
законите.
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Нека видимъ, какво казва Герберь, който е предста
витель иа смесената система. Ето какво казва той зъ своето 
съчинение, Grundzijge, § 49.

„Сждията, който има да спазва само реалното1 
ефективното право, е длъженъ, по естеството на самитЪ 
ньща, да обсжди, да ли законътъ е действително за
конъ, или е едно обнародване, фалшиво облечено съ 
това название. Но отъ друга страна той требва да за
чита властьта иа държавния глава, който удостоверява, 
чрезъ промулгацияга, че закона е редовно гласуванъ. 
Той не може да не признава това удостоверение по 
свое лично съмнение. Обаче, тази необходима вфра има 
своитЪ граници. КамариНз могатъ да удостовфряватъ, 
че гВхното съгласие не е било искано, или че то е да
дено нередовно. Тукъ авторитета на императорската га
ранция е уравновесенъ съ авторитета на другъ полити
чески органъ. Тогава сждията тр'кбва да направи едно 
критическо обсжждане. Н^що повече, не е необходимо 
да има едно такова официялно противоречие. Обикно- 
венни, общеизвестни и решающи факти могатъ да раз- 
колебаятъ убеждението на магистрата, кой го въ такъвъ 
случай не само има право, но е и длъженъ, да обсжди 
тЪхната редовность“.
На това мнение сж Schulze, Gneist и Hanel.
Обаче, както видехме нашия законодатель такова огра

ничение не допуща. Той приема въ чл. 49 мнението на Ла- 
баиъ и Еликекъ, съ тази особенность, че правото за обсжж- 
дгние на формалната неконституционность принадлежи 
■непосредствено на самото Народно събрание. И действително, 
това е единъ гол^мъ-принципъ — да ли требва да се при
знае правого само на една установена отъ конституцията 
власть да се произнася по този въпросъ, безъ участието на 
държавния глава, като представитель на законодателната 
власть. Ние знаемъ, че по Конституцията държавния глава 
има две качества: когато действува заедно и подъ отговор- 
ностьта на министрите, съгласно чл. 12 и 149 отъ конститу
цията, гой упражнява изпълнителната власть; а, когато дей
ствува съ Народното събрание (чл. 9, 45 и 108 отъ Консти
туцията) —. той упражнява законодателната власть. За да не 
би да се накърнява авторитета на държавния глава нашия 
учредитель е приелъ теорията, че само Народното събрание 
направо и непосредствено е компетентно да решава въпроса 
за формалната неконституционность. Участието на държавния 
глава въ разрешението ка тези въпросъ ще се състои само 
въ промулгацияга на издаденото отъ Събранието решение— 
законъ за формалната нередовность.

Т’Ьзи сж историческо-научнит-fe съображения, отъ които 
дохождамъ до заключение, че нашия законодатель, въ чл. 49, 
е зъзприелъ прогласения отъ него принципъ.
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Че действително чл. 49 визира само формалната некон
ституционность, се вижда и отъ неговото мЬстопоставянне 
въ Конституцията. Той е пом'Ьстенъ въ гл. X отъ Конституг 
цията. въ отдала „За законитЬ“, която определя условията 
или формитЬ, които требва да се пвзятъ „при издаването 
на нЬкоп законъ“. Известно ви е, че, за да има единъ законъ, 
изискватъ се н-Ьколко момента: 1) янпц атнва, т. е. да има 
направено предложение било отъ правителството, било отъ 
нуждното число народни представители. Не може да излозе 
като законъ единъ текстъ, безъ инициатива, или инициати
вата за който не се вижда, защото само две сж лицата, на 
които конституцията дава право на такива; тЪ сж царя чрезъ 
министригЬ и народнигЬ представители. 2) Разискване. Тъй 
редовно направеното предложение требва да бжде разиск
вано въ Народното събрание, а колко ще бжде разисквано, 
то е въпросъ на правилника. Така, че втория моментъ е за
конопроекта да бжде разискванъ. 3) Удобренкето. Следъ 
като закона бжде гласуванъ отъ- Народното събрание, ще 
требва да се удобри отъ царя; и удобрението ще требва да 
стане, докато трае сесията на Народного събрание — (чл. 113 
отъ Конституцията). Има установена практика, че, при при
вършване на сесията, заявява се отъ министръ-председзтеля 
въ Камарата, че държавния глава е удобрилъ всички закони, 
гласувани отъ Народното събрание. 4) Промулгацня и обна
родване въ „Държавенъ вестникъ“ за сведение и изпълнение 
отъ всички граждани. ТЪзи сж формитЬ, които се предпис- 
ватъ отъ Конституцията, за изработгзанието на законигЬ.

Чл. 49 е поставенъ въ главата за правене на законитЬТ. 
и, ако той требва да бжде общъ и да обема формалната и 
материалната конституционность, требва да бжде поставенъ 
на едно последующе м-fecro: следъ като въ Конституцията 
се говори за правата на гражданина, следъ като се говори 
за частната собственость, за личнигЬ права; та тогазъ мо
жеше да се извади заключението, че, понеже този текстъ е 
туренъ въ края на Конституцията, той обема и двегЬ нексн- 
ституционности. Не е този реда, който ё следвалъ законо
дателя, а е турилъ чл. 49 въ главата за' законигЬ, която 
глава опредЬля само формитЬ, които тр'Ьбва да се пазятъ 
при издаването на н-Ькой законъ.

Че наистина чл. 49 визира само формалната неконсти- 
туциочность, се вижда отъ самата буква на текста, който 
говори за правото на Нар. събрание да решава, опазени ли 
сж всичкигЬ показани въ Конституцията „условия при изда
ването на'нЬкоп законъ". Француския преводъ на чл. 49 отъ 
нашата Конституция, направенъ още въ 1879 г. при гласува
нето й въ Търново, за да бжде подписана ц-Ьлата Конститу
ция отъ делегатигЬ ad. hoc на Великит'Ь сили съгласно Бер
линския договоръ, говори за „formalites“, т, е. думата „усло
вия" е преведена съ „formalites“. R преводача е познавать-
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добре материята и терминологията на конституционного и 
публичною право.

Щомъ чл. 49 определя, коя власть е компетентна 
да проверява формалната конституционность на законитЬ, 
безъ да упоменава нЪщо за материялната неконституцион
ность, тази последната, по аргумента a cantrario, се обсжжда, 
се проверява отъ друга нЪкоя власть, която не може да 
бжде никоя друга освенъ сждебната.

И наистина, възможно ли е, да има компетентна власть, 
която да отменява единъ законъ, формално неконституцио- 
ненъ, а да н-Ьма власть, която да е компетентна да парали
зира единъ материялно неконституционенъ закснъ? Ако 
единъ много полезенъ законъ може да бжде отмЪненъ и 
не туренъ въ изпълнение по причина на формална неконсти
туционность, то какво требва да мислишъ за невъзмож- 
ноосьта да се отмени единъ законъ, който е материялно не-̂  
конституционенъ, като изм%нява и отменява Конституцията ? 
Да допуснемъ, че излезе единъ законъ, съ който се конфис
кувате имотите на българските граждане въпреки разпо
режданията на Конституцията, които забраняватъ общата 
конфискация. Този законъ може да бжде приетъ много ре
довно, но той отменява единъ или няколко члена отъ Кон
ституцията. И да не мсже да бжде поправенъ този парла- 
ментаренъ произволъ? Възможно ли е за една по-мало
важна причина, каквато е нередовното гласувание, да има 
власть, която да отмени единъ полезенъ законъ, а пъкъ да 
нема компетентна власть, която за много по важна причина 

1 за материялна неконституционность — да не може да по
прави грешката, като откаже прилагането на противокон- 
ституционниятъ законъ? Отсжтствието на такава власть би 
било чудовищно; би било неоправдано; би било немислимо.

Да видимъ сега, отъ като Конституцията е въ сила, 
какъ се е разбнралъ чл. 49? Еднажъ единъ законъ обна- 
родванъ въ „Държавенъ Вестникъ“, презумцията е, че е 
редовно гласуванъ и до тогазъ, до като не бжде отмЪненъ 
по предписаната отъ Конституцията форма, той е задъл- 
жителенъ за всички. Понеже имаме чл. 49, какъ може 
да се яви у насъ искание, за да се премахне единъ 
законъ формално неконституционенъ? Ако тсва се направи 
отъ единъ гражданинъ предъ сжда, този последниятъ ще 
каже, че е некомпетентенъ да решава този въпросъ. Дко 
този гражданинъ се обърне къмъ Народното събрание съ 
заявление, въ което да докаже, че е имало нередовность 
при гласуването на закона, зесЬгащъ интересите му и 
помоли да се отмени, такова едно заявление Народното съ
брание ще остави безъ последствие, зещото то не мсже да 
бжде сезирано съ въпроса отъ другиго, освенъ отъ наро
денъ представитель, който има право на законодателна ини
циатива. Но и този последниятъ не може да иска инцидентно 
отъ, Народното събрание отменението на формално некон-
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ституционенъ законъ. И отмЪнението му не може да бжде 
тщндентно. То требва да стане по всичките предписани 
отъ Конституцията форми за правение на законите. Държав- 
миятъ обвинитель припомни тукъ за единъ нередовно гла- 
суванъ законъ отъ 1888 год. за Върховната сметна палата. 
Действително това е било тъй. Въ 1888 год. правителството 
редовно е внесло единъ законопроекту и тогазъ азъ съмъ 
билъ председатель на Народното събрание. По едно несъ- 
глеждане — какъ е станало това, азъ не зная — ззкона ми- 
налъ само на едно четене и Канцеларията на Народното 
събрание го е изпратила въ надлежното Министерство, като 
единъ законъ, който е миналъ на трето четене. И, обнарод- 
ванъ въ „ Държавенъ в£стникъ“, той станалъ законъ. Едва 
следъ десеть години единъ народенъ представитель заявява, 
че този законъ е формално неконституционенъ, защото е 
миналъ само на едно четене и иска инцидентно отмЪнението 
му. Завързали се дебати, и станали препирни, какъ требва 
да се отмени този законъ; най-после, чрезъ намъсата на Ка- 
равелова, се приема единъ члепъ: закона да се счита негласу- 
шанъ. Заключението, което се вади е, че, когато въпросътъ се 
касае за фоомалне неконституционность, само Народното съ
брание непосредствено констатира тази нередовность и я по
правя, чрезъ отмЪнение на опорочения законъ. Тъй че, 
който и да се представи предъ сждилищата,— билъ частенъ 
гражданинъ, въ качеството си на подсждимъ или въ каче
ството си на граждански ищецъ, бнлъ топ прокуроръ . да 
иска да не прилагать единъ законъ по причина на формална 
неконституционность, искането му ще бжде отхвърлено de 
piano, защото чл. 49 запазва тази материя само за Народ
ното събрание.

До сега азъ се основавахъ на това, което става по 
света върху интересующата ни материя. Требваше да по- 
стжпя така, защото въпроса е всемиренъ, а не местенъ не 
само български. И наистина, отъ изложеното до сега се 
вижда, че въпроса, който разискваме, е занимавалъ страстно 
целия св^тъ; както Америка, така и континента. По него 
сж се образували школи, всека отъ които има своята ли
тература. Едно историческо изложение на въпроса беше не
обходимо още и за това, че нашата Конституция не е 
самобитна, не е българска. Тя е заета, тя е Сглобена отъ 
разни чуждни Конституции. Въ нея нема чисто българско ни 
на просено зърно. За тържеството на възприетите отъ нея 
начала много народи сж пролирали кръвь. Азъ желая въ 
това отношение да не остане празднота, да не остане и за 
■сждиите никакво тъмно кюше отъ въпроса.

Следъ като изложихъ мнението на цивилизования светъ 
по занимающата ни материя, не бихъ доизпълнилъ дълга 
си, ако на сж спра и на съвършено малкото казано и пи
сано у насъ по нея. Гледището на нашите юристи не требва 
да се пренебрегва нито отъ насъ, нито отъ сжда. А мне-
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нието на законодателното тело, ако такова е било изказвано 
никога по некой случай, требва да служи за нещо повече 
отъ едно просто сведение.

Въ нашата юридическа, литература срещаме твърде 
малко писано по занимающия ни въпросъ. Върху него сж 
писали само четирма души. На първо место, и по известность 
и по авторитетъ, ще туря Д-ръ Кировъ, професоръ въ на
шия университетъ. Той тъй сжщо разделя неконституцион- 
ностьта на формална (по форма) и материална (по съдър
жание). Споредъ него за първата се произнася само Народ
ното събрание, а за втората, Материялната, „може да следи 
не само сждията, но и всеки гражданинъ. Противното би 
било абсурдъ“, казва г. Кировъ.

Той е писалъ по въпроса на две места: въ своя курсъ 
по българското конституционно право и въ своята студия по 
чл. 47 отъ Конституцията отъ 1903 год.

Ето какво пише въ своята студия:
„Следъ тия няколко думи, и преди още да встжпг 

въ самата материя, азъ ще отбележа, като уводъ, ня
колко особни характерни, черти на нашия режимъ. 
които не требва да се изпущатъ изъ видъ, когато 
разискваме въпроси като тоя, който е предъ насъ. 
Те сж следните:

1-о. Ний имаме единъ основенъ законъ, който стон 
надъ всички други обикновеннл закони. Нашата система 
въ туй отношение не е като тая на Днглия, дето пар- 
ламентътъ изработва наредъ всички закони, и rb всички; 
сж равни помежду си. Не е и като въ Франция, дето 
конституционните закони се гласуватъ особно, но пакъ 
отъ сжщите, обикновенните, законодателни тЪла; а 
главно, много отъ основните начала, присжщи на всека 
една Конституция, тамъ се пазятъ само по традиция, а 
не стесняватъ ни законодателната, ни изпълнителната 
власть съ некой писани основни законоположения; 
постановленията на по-старите Конституции, когато не 
сж формално отменени, иматъ най-много силата на 
обикйовенъ законъ и се отменяватъ по обикновенъ 
законодателенъ редъ. Ме е нашиятъ режимъ и като 
тоя на германските страни, дето Короната си запазва 
големи права. Нащиятъ режимъ не е даже и като 
тоя на Белгия; защото и въ Белгия сё пакъ обикно- 
вениятъ законодатель гласува и Конституцията, а кра- 
льтъ я утвърдява. като всеки обикновенъ законъ. За 
едно подобие на нашата система требва да прибегнемъ 

! до Американските конституци. И тамъ, както у насъ„ 
Конституцията стои по-горе отъ обикновените закони, 
и всички власти, безъ изключение, й сж подчинени. — 
Тази основна хэратерна черта не требва никога дз 
забравяме.



2-о. Ний имаме една камара,-— еднокамарна система.
ВласитЪ сж нагодени така, щото да се контроли-

ратъ, или по-добрЪ да си взаимодействуватъ. Законо
дателната власть контролира (не употрЪбявамъ думата 
въ буквална смисъль) другитЬ власти; rfe прилагать 
волята й. Кой ще контролира законодателната власть?

Ето защо сждътъ у насъ би тоЪбвало да упраж
нява всичката своя независимость.

Съотвътно съ първата характерна черта на своя 
режимъ, американците изискзатъ отъ своигЬ сждии да 
пров’Ьряватъ съгласието на всЬки законодателенъ актъ 
съ основния законъ. Сжщото нЪщо би требвало да се 
въведе и у насъ, — толкозъ повече, че нашата камара 
е лишена и отъ контролата на една втора камара. 
(Всички американски страни, съ 1—2 изключения, и 
всички щати на Съединенит-fe Щати, иматъ по две ка
мари). —■ Нашнятъ чл. 49 отъ Конституцията по 
моему не пречи на такова едно нововъведЪнпе. Зная, че 
нЪкои даватъ друго тълкувание на този членъ, но то 
не е вЪрното. — Ще се повърнемъ по тоя въпросъ 
следъ малко.

3-о. Третя характерна черта на нашия режимъ е, 
че управлението става само по закони, не и по нЪкакви 
самостоятелни правилници, издадени отъ изпълнител
ната власть“, (стр. 2 и 3).

Лукъ трЪбва да се споразумЪемъ преди всичко 
върху съдържанието на този чл. 49. По моето разби
ране, не той е причината за това, че сждътъ не сжди 
за съгласието и пи не на закона съ Конституцията; ако 
това право не се упражнява отъ сждебната власть, то 
•е чисто и просто по нейни собствени съображения. Тя 
намира, че така го изисква принципа за делението на 
властит-fe и би правила обратного само, ако нЬкой за- 

монъ, нлн Конституцията, би я задължили да върши 
това. Това е въ сжщность началото, което се следва 
въ повечето страни въ Европа, така се върши и у насъ 
по подраженпе“. (стр. 33).

„Азъ отбелязвамъ преди всичко това, което ме 
.интересува, че тука не е речь за съдържанието, за сж- 
ществото на закона, за съгласието нлн не на закона съ 
Конституцията по съдържание. Не е казано и изобщо 
за валидностьта на закона, та да може въ това да 
се включи и съгласието съ Конституцията по съдър
жание. Касае се изрично за условия, за форма, а не за 
съдържан е. Само отъ извЪстна формална страна, дали 
закона е нздаденъ по формитЬ, предвидени въ Консти
туцията, само това е запазено за сжжденнето на На
родното събрание. Но и между тия форми или условия 
има и такиаа, които можемъ да наречемъ основни 
условия; такива сж тритЬ условия: гласуване отъ Сь-
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^брзниего, утвърдяване отъ Княза и обнародване чл. 44, 
45 и 46). За тёхъ, очевидно, не е дума въ чл. 49; защото 
безъ гЬхъ преди всичко не може да има законъ. Само 
гласуванъ, а не утвърденъ, или само утвърденъ, а не 
обнародванъ, или дору утвърденъ и обнародванъ, но 
не гласувзнъ отъ събранието законъ, не е законъ — не 
е нищо. Никой сждъ и никой гражданинъ не може да 
счита това н1зщо за законъ. Щомъ като е думата за 
законъ, издаденъ, требва по необходимость тия три 
условия да сж изпълнени. Но отъ тамъ иататъкъ оста- 
ватъ още редъ други усложня, които придружаватъ из
даването ; въ тЪхъ може да е станало никакво нару
шение на Конституцията; за г б х ъ  кой другъ може да 
сжди, освенъ Нар. събрание? Такива сж, напр.: законна 
ли е била Камарата, законенъ ли е съставътъ, више
гласието, и пр.; опазенъ ли е вжгрЪшниятъ рэдъ, пред- 
виденъ въ правилника, и пр. и пр. Тия условия само 
тр^бза да се разбирать подъ условията, за които е 
речь въ чл. 49, ако искаме да извадимъ смисълъ отъ 
неговата редакция.1) Тукъ е речь въ всЪки случаи за 
подробните законоиздавателни условия или форми, а 
не за съдържанието на закона. За основните условия, 
а особенно за съдържанието на закона, да ли то е съ- 
гласно или не съ началата прокарани въ Конституцията, 
за това има право всЬкп да сжди, и на първо мЬсто би 
могълъ да сжди и сждията. Чл. 49 на това не пгеча, 
това е, което нскахъ тукъ да 1.зтъкна. Ако тава не 
ш ава у насъ, то е, както казахъ, на друго основание; 
то е по подържание, а не че чл. 49 го забранява, Ний 
бихме могли, и твърдЪ спасително ще бжде да въве- 
демъ у насъ американската система, щомъ режимътъ 
ни е като американския, т. е. Конституцията владЬе 
надъ об кнов. законодатель. Ний имаме още повече 
причина, щомъ като законодателната ни система е едно- 
камарна. Кой ще бжде пречка, когато самъ законода- 
тельтъ нарушава Конституцията? Сждътъ. Другъ изходъ 
нЪма“. (стр. 36, 37).

„Ний казваме: Врём, наредба е приравнена на 
законъ по силата си, но по отношение на проверката, 
тя си остава едно правит, разпореждане. Правото на

*) И въ двата случая, при които Нар. Събрание е имало да се 
основе на този чл. 49, то е показало, че и то именно тъй схваща сми
съла на този членъ. ТЪзи два случая сж : 1) „Законътъ за отменяване 
закона за отмене чие Конституцията отъ 9 Декемврий 1883 год.“ отъ 
20 юлий 1886; 2) Решение, съ което се обявява за недействителенъ 
закона за допълнение къмъ закона за Върховната Сметна Палата отъ 
1888 год. — Въ 1-я случай мотивите сж: че Събранието не било за
конно избрано и гласуването не станало оть законното число. При 2-я: 
че законътъ не бил-ъ гласуванъ на 2-о и 3-о четане.



сжда да я провери и по форма и по съдържание се 
прилага и къмъ нея, както и къмъ всеко обикновено 
разпореждане. Това произтича отъ общото начало, че 
сждътъ не може да прилага нищо, преди да се у&Ьри. 
въ неговото качество. Единъ законъ, една норма, е 
като една монета. Преди да я пусне въ ходъ, сждията 
требва да се увери, да не би тя да е фалшива“.. 
(стр. 39).
Г. Д-ръ Кировъ поддржа сжщото и въ своя курсъ, въ 

който той посветява особенна глава fXIX) кокстптуитн- 
ностъта на законнтЪ. Тамъ, той казва следующето:

„Единъ законъ може да бжде съгласенъ или не 
съгласенъ съ Конституцията отъ две гледища: или по 
форма, или по съдържание,

Конституцията предвижда въ глава X, определенъ 
начинъ за издаване законите — определени форми,, 
условия, за това издаване. Има преди всичко три ос
новни условия, безъ които законътъ не може да сж- 
ществува; безъ техъ той не е законъ. Те сж: 1, да 
бжде законътъ гласуванъ стъ Народното Събрание; 
2, да. бжде гласуваното утвърдено отъ Царя; 3, да 
бжде пълниятъ текстъ публикуванъ, като се помене, 
че е приеть въ тая форма отъ Народното събрание.

Въ процедурата на гласуването на закона влизатъ, 
обаче, и други подробности, едни отъ които се след- 
ватъ по традиция, други сж изрично предвидени въ 
В ж т р е ш н и я  п р а в и л н и к ъ ,  по който събранието 
извършва работата си, и който то си гласува само 
(чл. 104).

Най-после, единъ законъ може и по с ъ д ъ р ж а 
н и е  да противоречи на некой членъ отъ Конститу
цията и следов, и въ тоя случай пакъ може да се каже,, 
че той не отговаря на у с л о в и я т а  на Конститу
цията, понеже тя не допуща такова съдържание.

За всички тия неща се Народното Събрание ли 
има да се произнася?

Не. Преди всичко чл. 49 говори за у с л о в и я  по 
издаването на единъ законъ, т, е. процесуални формал
ни условия.

Отъ техъ трите основни условия сж толкова не
обходими, щото безъ което и да е отъ техъ нема за
конъ, а тукъ се говори за „издаденън вече „законъ*.

Оставатъ следователно другите условия или форми,, 
които требва да се спазватъ при издаването на закона. 
Те наистина сж отъ компетентностьта на самото Съ
брание. За другите условия, основните, може да сжон 
не само сждията, но и всеки гражданинъ. Протпвпото 
би било абсурдъ..

Чл. 49, като говори само за формалнитЪ условия 
за издаването на закона, не се докосва до съдържа-
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пие то на закона. Да ли законътъ по своето материялно 
съдържание е съгласенъ или не съ Конституцията, тоя 
въпросъ е оставенъ откритъ.

Понеже никакъвъ Конституционенъ текстъ не 
ограничава сждията, и понеже, по общо правило, отъ 
два закона, които си противоречатъ, прилага се оня, 
който е меродавенъ, който има надмощие надъ другия, 
то правилно би могло да се заключи, че сждилищата 
у насъ би требвало да оставятъ безъ приложение 
всеки законъ, който по гЬхното убеждение противо
речи на Конституцията, както това става въ Съедине
ните Щати, въ Янглия въ Норвегия и пр. Й ако сжди
лищата у насъ не вършатъ това, не се произнасятъ по 
въпроса за конституционностьта или противоконститу- 
ционностьта на законите, то е по-скоро по поддържане 
на чуждата практика, отъ колкого по силата на чл. 49. 
Да се мисли, че то я членъ ограничава . сждията е по- 
грЬшено възгледъ.

Обяснението, което даваме тукъ на съдъжанието 
на чл. 49, е съгласно и съ нашата парламентарна 
практика“, (стр. 36, 37).
Професоръ г. Баламезовъ, въ своята встжпителна лек- 

, която цитирахъ по-рано, пише:
„За насъ е безпорно, отъ друга страна, както ка

захме, че чл. 49 има предъ видъ само формални условия. 
Това ни заключение се подкрёпя и отъ професоръ Ша- 
ландъ, който поддържа, че сждебния контроль требва 
да се простира само върху материялните нарушения на 
Конституцията,,, а формалните нарушения, естествено, се 
обежждатъ отъ парламента. Нашия чл. 49 би съста- 
влявалъ препятствие на сжда да не прилагать проти
воконституционни закони, само ако въ Конституцията 
имаше текстъ, който да гласи: „Никой законъ не бива 
да противоречи на Конституцията. Това, да; условията, 
които визира чл. 49 щеха да се отнасятъ и до съдър
жанието на закона, до материялните условия на него
вото издаване. А щомъ Народното събрание си резер
вира правото да разисква само формалните условия, 
то кои другъ органъ, ако не сждътъ, ще се произнася 
по въпроси, отнасящи се до съдържанието на закона 7 
Кой другъ, ако не сждътъ, повиканъ тъкмо да тълкува 
и прилага съдържанието на закона? Най-после ние не- 
наме чл. 107 отъ белгийската Конституция, който гласи, 
че сждилищата не прилагать противозаконните прави- 
телственни наредби, отъ дето некой белгийски автори 
вадятъ заключение, че Конституцията съ тоя текстъ ли
шава сждилищата и отъ правото да не прилагать про
тивоконституционни закони“ (стр. 21—22).

7
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Виждзме двама професори по държавното и конститу
ционно право да разрешаватъ въпроса въ този смисълъ, 
както поддържаме ние. Третия, който е писалъ по сжщия 
въпросъ, е Праипстъ, въ съчинението си „Право, правова 
държава, правосждие, правосознание", когото ще цитира 
другъ ззщитникъ. Но и той поддържа мнението на профе
сорите д-ръ Кировъ и Баламезовъ.

Ще се спра на юриспрюде-нцията у насъ. За да се про
изнесе сжда, тр-Ьбва да има единъ противоконституционенъ, 
законъ, който да засега правата на граждзнитЬ и да бжде 
отнесенъ въпроса предъ сжда, предъ който да бжде оспо
рена валидностьта на закона. - '

Г. Баламезовъ свидЬтелствува въ своята студия за от- 
говорноста на министрите, че Софийския Окржженъ сждъ 
е издалъ една присжда, съ която е отказала да приложи 
временигЬ наредби по печата отъ 1900 г., като ги намерилъ 
протппоноистктуцнонни. Какви сж съжденията и мотивитЪ 
на окржжния сждъ, за да приеме, че има право да обсжжда 
конституционностьта на законигЬ и да отхвърли прилагането 
на временната наредба по печата, които наредби сж изда
дени по чл. 47 и удобрени отъ Народното събрание, за го
лямо съжаление, не можахъ да узная, понеже не можа да 
се намери решението. То е първо и единствено решение въ 
смисъла, че сждилищата въ България иматъ право да об
сжждатъ конституционностьта на законитЬ.

Второто решение е на Върховния Административенъ 
сждъ по Закона за отчуждаване здания за обществена полза, 
който законъ е неконституционенъ и заинтересовани лица 
се явили предъ сжда и искатъ неприлагането му. Върхов- 
ниятъ административенъ. сждъ е решилъ, че не е компетен- 
тенъ да обсжжда този въпросъ, понеже нЬма изрични ком- 
ституционенъ текстъ, който да го облича съ тази власть. До
колко е  п р а в о  т о в а  м н е н и е  н а  Административния сждъ, ние 
видЬхме. Погрешно е  отъ отсжтствието "на изриченъ текстъ въ 
Конституцията да се вади заключение за некомпетеность, за
щото, видЬхме, въ конституциигЬ почти на цЪлия свЪгъ не 
сжществува изриченъ текстъ за това, а сждилищата сж при
знали, че иматъ не само право, но и длъжность да обсжж
датъ неконституционностьта на законигЬ.

Спирамъ се върху последното определение, издадено 
отъ нашия Върховенъ касационенъ сж дъ; то е определе
нието отъ 29. XII. 1920 г. № 3 /, издадено въ разпоредително 
заседание, безъ да бждатъ изслушани странигЬ. Ний се опла
кахме предъ Върховния касационенъ сждъ съ една частна 
жалба не за противоконституционностьта на извЬстенъ за- 
•конъ, а за това, че споредъ Конституцията законенъ поводъ 
за възбуждане на углавно преследване срещу министра, може 
да послужи само законодателното предложение на народ
ните представители и никакво друго основание. За да се 
разреши този въпросъ, требваше да се засегне и въпроса за



конституционностьта на разпсрежданието на чл. 9 отъ- Закона 
за  сждене министрите, Молихме сжда да бждемъ допуснати, 
да изложимъ съображенията си устно, но юй намери, че 
въпроса тръбва да бжде разрешенъ въ раторедитепно за
седание и издаде следното определение, което между друго 
гласи:

„3) Въпроса, който обвиняемите възбужатъ въ това 
свое оплаквание, въ сущность се свежда къмъ тоя сжщи 
въпросъ,-който си е поставила и разрешила О. С. К. въ об- 
тжженото отъ техъ постановление отъ Ю/ХИ 1920 подъ № 45, 
s именно: Компетентни ли сж сждебните учреждения да се 
произнисатъ, да ли единъ законъ е противоконституционенъ, 
тъй като въпроса, да ли единъ законъ не може да има при
ложение, за това, че той противоречи на некой постановле
ния на Конституцията, е въпросъ за признаванието на тоя 
законъ за противоконституционенъ. Д Върх. Кае. сждъ при
знава, че тоя въпросъ не може да бжде разрешенъ зъ друга 
смисълъ, освенъ оная, въ която той е разрешенъ отъ О. С. 
К. т. ,е. че сждебните учреждения не сж компетентни да се 
ттроизнасятъ, да ли единъ законъ е противоконституционенъ, 
тъй като въ постановленията на чл. 49 отъ Конституцията 
изрично е казано, че само Нар. събр. има право да решава, 
спазени ли сж всичките, показани въ нея, условия при из- 
ЛДванието на некой законъ.

4) Наистина обвиняемиите Д. Т. и Д. П. поддържатъ 
зъ  жалбата си, че тия постановления иматъ предъ видъ само 
формалната неконституционность на законите и запазаатъ пра
вото на Нар. събр. да обежжда само тази неконституцион- 
носгь на зэконитё, а правото за обежждание на материал
ната неконституционность на законите е предоставено на сж- 

.дебната власть; обаче, това твърдение на обвиняемите е 
неоснователно, тъй като постановленията на чл. 49 отъ Кон- 
етитутията не правятъ такова различие, и ако законодате
ль! ъ е искалъ да предостави на сждебните учреждения пра
вото да се произнасятъ за материалната неконституционность 
иа законите, то той щеше да направи изрично указание за 
това въ постановленията на Конституцията.

Виждаме, че Касационния сждъ, въ разпоредително за
седание, въ съставъ отъ сждии, които не участвуватъ въ съ
става на Държавния сждъ, е вземалъ това отрицателно ста
новище. Нема да се впущамъ въ критика на това опреде
ление, защото отъ казаното до тукъ сжда ще си направи 
заключение, доколко то е право; ще кажа само, че едно 
определение на Върховния касационенъ сждъ, издадено въ 
разпоредително заседание, безъ да бждатъ изслушани стра
ните по него, не съставлява юриспрюденция. Това опреде- 

. лен-ие нема никакво значение, защото тамъ е билъ другъ 
сждъ, а тука е другъ. Тамъ е въпросъ за факти, а не въэ 
просъ за тълкуване на Конституцията, и като така нема ге~ 
judicata, нема приеждено йещо, понеже е въпросъ само за
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тълкуване на чл. 49 отъ Конституцията; но и да би икало 
даже наша юриспруденция, противна на нашето гледище*. 
щЪхъ да искамъ огь сжда да я измени съ единъ славенъ 
обратъ, чрезъ единъ retour glorieux, както казватъ фран— 
цускигЬ юристконсулти.

Ние имаме и парламентарната юрнспрюденция по сж- 
щиятъ въпросъ. ,

Въ 1914 г. имахме вторъ Държавенъ сждъ срещу каби
нета на Рачо Петровъ, въ който процесъ участвуваше и 
д-ръ Генздиевъ. Предъ този държавенъ сждъ б-feme повдиг
нато възражение, което се състоеше възъ огЬдното; Понеже 
законодателното предложение, възъ основа на което е, възбу
дено углавното преследване срещу министригЬ, не изброява 
едно по едно всички обвинения, тъй както изисква чл. 156 
отъ Конституцията, то не е имало законенъ поводъ за въз
буждане на углавно пресл-Ъдване, а, следователно, и за из
вършване на ц-Ьлото предварително дирене, и като така 
производството тр-Ьбва да бжде унищожено.

Втория държавенъ сждъ издаде onpefffeneHHe, съ което 
реши, че това е една отъ формалностите, които тр-Ьбва да 
се спазватъ при даване на министригЬ подъ сждъ и гЬхното 
неспазвание може да се проверява само отъ Народното съ
брание. И тогава се повдигна въпроса: иматъ ли право сж
дилищата да обежждатъ формалната и материялната некон
ституционность на законигЬ. Г. Генадиевъ е поддържалъ сж
щото, което поддържаме и ние днесъ. Важною е, какво е 
било мнението на професоръ Данаиловъ, който 6feuie дър
жавенъ обвинитель по д-Ьлото на кабинета Рачо Петровъ. 
Прсфесоръ Данаиловъ, като цитира казаното отъ Генадиевъ, 
а именно:

» . .  Но до кжде отива правото на върховното сж- 
дилище, което заседава въ Вашингтонъ? Отива ли до 
тамъ, щото да рече, че този законъ н-Ьма да се изпъл
нява, не тр-Ьбва да сё почита отъ гражданитЬ и сжди
лищата, защото ё противъ Конституцията? Не. Върхов- 
ниятъ сждъ ийа твърд-fe ограничено право: въ единични 
случаи, когато ще се приложи законътъ на изв-Ьстно 
лице и по оплакване на туй частно лице, на този граж
данину да реши, че закона не се прилага по отноше
ние на него, защото не е конституционенъ“.
Като прави този цитатъ отъ разсжжденията на Гена

диевъ, професоръ Данаиловъ прибавя: Азъ не сжмъ противъ 
това мнение, което изказва г. д-ръ Генадиевъ, но само ис
камъ да се цитира, защото за всички ни е важно да си спом- 
ннмъ нЪкбп работи". (Гл. ДневницигЬ на XVII. Обикновено 
Нар. Събрание, 1 извънредна сесия, книга IV, стр. 3210). Значи, 
професоръ Данаиловъ, тогава Държавенъ обвинитель, при
знава, че и нашигЬ еждилища, подобно на американскигЬ, 
сж длъжни, по искането на заитересованото лице, да обежж-



. датъ неконституционноетьта на законитк и да не ги прила
гать, ако намкрятъ, че сж неконституционни.

Професоръ Фаденхехтъ, отива още по-делечъ, и из
казва въ парламента мнение, което е противно даже на из
ричния текстъ на чл. 49, а именно, че Държавния сждъ билъ 
■ималъ право да провкри и обсжди и формалната неконсти
туционность на единъ законъ, на едно решение на Народното 
събрание (Гл. Дневн. на XVII. Об. Народ. Събр. I извънредна 
сесия, кн. IV, стр. 3244 и 3245). Професоръ Фаденхехтъ и днесъ 
поддържа, че сждътъ, въпреки чл. 49 отъ Конституцията, 
може да прави провкрка на формалната неконституционность 
на законитЪ. Когато той при наличностьга на чл. 49 има такова 
мнение за правото на сжда относително формалната некон
ституционность, то не може и да се помисли, че правою на 

■сждин'тк за обсжждане материялната неконституционность на 
законитк, може да се оспори отъ него.

Материята за неконституционноетьта на законитк е за
нимавала общественото мнение въ лицею на ония предста
вители, които служатъ на правоеждието. Нкма да бжда пъ- 
леиъ, ако не спомена нкщо и за изказанитк мисли въ кон
греса на еждиитк отъ 1920 г. по поводъ посегателствата 
върху сждийската независимость. Конгреснитк решения, които 
се взематъ, за да бждатъ разгласени като мнения на еждиитк, 
не могатъ да бждатъ взети не обмислено. Ако има нккоя 
класа отъ българската интелегеиция, която, когато иска да 
изкаже нкщо, тркбва да мкри думитк си, това е еждий- 

--ската, и адвокатската. Когато сждията тркбва да изнесе нкщо 
посменно предъ обществото, то е примкрено и преценено. 
■Въ конгресното решение на еждиитк отъ 1920 год., .азъ чета 

'.-следното:
. че, за да може да изпълни ефикасно и съ 

достоинство високото си назначение, сждебната власть 
тркбва да бжде напълно независима въ своята дей- 
ность, безъ да бжде огнетявана и спжвана отъ изпъл
нителната власть, принципъ прокаранъ отъ Консти
туцията“. \

„Че напоследъкъ давленията, провокациитк и спън- 
китк, които се правятъ на сждебната власть отъ важни 
държавни фактори, особено отъ органитк на изпълни
телната власть, взематъ застрашителни размкри, които 
не целятъ да обезпечатъ значението и силата на сж
дебната власть, като влизатъ въ нейнитк атрибути, по- 
скгатъ на нейната независимость, парадизиратъ нейната 
дейность и подкопаватъ нейния престижъ предъ обще
ството“.

„Че всички ткзи факти, говорятъ, какво изпълни
телната власть иска да се постави надъ сждебната, като 
желае да смаже самостоятелностьта ка последната и 
да я направи подчинена ней, нкщо което не може и 

г не тркбва да бжде допуснато. . . “
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Тукъ сждиите сж противъ навлизането отъ една власть 
въ друга, т. е. изпълнителната власть да не навлиза въ ат
рибутите на сждебната власть. Ако сждийството предъ це
лия български народъ свидетелствува, че не требва да се.- 
допуща присвояването отъ изпълнителната власть на праза,, 
които принадлежатъ на сждебната власть, това требва да ия 
радва, защото и сждиите пазятъ Конституцията. Припомвамъ 
това като едно утешително явление отъ нашия жиеотъ.

Когато се е правила Конституцията въ 1879 год. да ли 
нема нещо казано за правото на сждебната власть по тозя 
въпросъ? Важно е, да се знае, какво сж мислили и писали 
учредителите по този въпросъ. Азъ намерихъ, че неколко- 
души народни представители, сж биле избрани като комисия - 
за преглеждане на конституцията; въ нея влизатъ: Псме- 
новъ, Балабановъ, Вълковичъ, Горбановъ, Грековъ, Даска- 
ловъ, Икономовъ, Климентъ Браницки, Начевичъ, Симеонъ 
Преславски, Стоиловъ, Христо Стоянозъ, Андрей СтояновъР. 
Цаневъ, Цанковъ. Тази комисия на 18. III. 1879 г. е предста
вила до учредителното събрание единт. докладъ, въ който е-, 
казано :

„Комисията приема принципътъ, че сждебната;- 
власть принадлежи напълно на сждилищата, които сж 
независими и действуватъ независимо отъ изпълнител
ната власть“.

„Причини: за да се добие една законна присждз, 
требва тя да падне тъкмо на основание на законите,., 
безъ никаква наместа на правителството, което може 
би да е едно отъ заинтересованите страни въ сжда. 
Ако зависяха сждилищата отъ изпълнителната власть, 
то сждиите щеха да бждатъ всекога изложени на ней
ното влияние, и едва ли щеха да могатъ да издадатъ 
некакво решение, което не би било по воля на прави
телството, безъ  да се опростятъ съ службата си. Тогава, 
обаче, би станалъ илюзоренъ принципътъ за разделя- • 
нето на законодателната власть, защото собствено не; 
би се сждило по законите, направени отъ народа я 
правителството, но само по произвола на последното“
Очевидно е, че това мнение има значение за нашш 

случай, въ който една отъ заинтересованите страни е пра
вителството. При единъ обикновенъ процесъ нема основ-акяе 
да се помисли, че правителството ще има желание да спе
чели тази или онази страна, но, когато правителството е за
интересовано, въ такъвъ случай сждиите ще бждатъ винаги 
изложени на неговото влияние и за това учредителите още 
преди 43 години сж искали да кажатъ на сждиите.. .  „който 
и да се изправи предъ васъ, билъ той обикновенъ гражда
нинъ, билъ той прокуроръ, вий, сждиите, требва да бждете-- 
въ еднакво положение“.



Дзъ съмъ на привършване по този въпросъ. Има да се 
спра още на единъ отъ решающигЬ аргументи. Какво е мне
нието на Народното събрание, което ни е дало подъ сждъ, 
по този въпросъ и какво е мнението на Държавкото обви- 
нителство по обвинителния актъ? Народното събрание ни е 
дало подъ сждъ между другото и по два обвинителни пункта, 
които иматъ връзка съ това, за което говорихъ относително 
правото на сждиите да проверяватъ конституционностьта 
на законите. Вие знаете, че п.' 4 на обвинителниятъ актъ, 
Държавниятъ обвинитель иска да бждемъ осждеии и за теза, 
че ний, министрите, като представители на изпълнителната 
власть, сме дали ходъ на единъ формално неконституцио- 
ненъ законъ — договорите за заема. Това иска отъ васъ 
Народното събрание, това го иска отъ васъ и Държавния об
винитель съ обвинителния си актъ. Какво значи то? Мини
стрите, казва, г. Държавния обвинитель, иматъ право и дяъж- 
ность по Конституцията, преди да обнародватъ договорите 
за заема да проверять тТхната форма л на конституционность, 
още повече, че те сж били свидетели, че не е станало ре
довно гласуване, и че те като изпълнителна власть требва 
да упражнять този контроль и да не публикуватъ единъ за
конъ, формално неконституционенъ. И Народното събрание 
и Държавниятъ обвинитель мислятъ, прочее, че. изпълнител
ната власть има не само право, но и длъжность да обсжди 
и провери даже формалната неконституционность на зако
ните и че, ако не изпълни тази си длъжность, изпълнител
ната власть извършва престжпленме, ксето се наказва съ 
тежко наказавие. Ето кахзо е положението: отъ една страна 
имаме чл. 49, който казва, че само Народното събрание е, 
което решава, спазена ли е формалностьта при издаването 
на единъ законъ, а отъ друга страна самото Народно съ
брание ви казва, че не е само то, а наредъ съ него и мини
стрите иматъ право и задължение да обсжждатъ редов- 
ностьта на гласувание законите и требва да упражнатъ това 
право, иначе върш атъ престжпление. Кжде е въ Конститу
цията този текстъ, който казва, че министрите иматъ това 
право? Ний знаемъ, че имаме чл. 49, който казва, че само 
Народното събрание го има, а не и изпълнителната и сж
дебната власть. Макаръ да нема въ Конституцията текстъ, 
кОйто ни облича съ това право — нещо повече, макаръ да 
има противень текстъ, какъвто е чл. 49, искатъ да бждёмъ 
оеждени, че не сме изпълнили задължението си като мини
стри — задължение, не вписано въ никой членъ на Консти
туцията. Съ това искане на Държавниятъ обвинитель вие 
сте: сезирани. Предъ васъ има едно искане да обеждите и 
да провёрите формалната неконституционность на единъ за
конъ. Вервамъ, че за сжда не важи качеството на страните. 
Въ който сждъ и да отидете, ще видите отъ едната страна 
прокурора, който е представитель на властьта, и не единъ 
пжть сждилищата сж отказвали в.ъ исканията на прокурора.



1С4

Обстоятелството, че Народното събрание иска това,5 чрезъ 
своя представитель, е безразлично за с&да; последния ще 
каже: зие искате да се произнесете за формалната некон
ституционность на закона; азъ това не мога да направя въ 
силата, на чл. 49 отъ Конституцията — съ този въпросъ се 
занимава само Народното събрание.

Ще ми се възрази, че Народното събрание е казало, 
че сждебната власть ще реши това. Народното събрание 
може да изкаже много работи; ще се появи конфликтъ 
между сждебната и законодателната власти, защото сждътъ 
ще чете Конституцията и ще каже, че не може да се про
изнася по този въпросъ, понеже е вънъ отъ неговата ком
петентность. Прочее, когато дойде въпроса, да се произне
сете по това обвинение, ще кажете, че не можемъ да бж
демъ сждени, понеже чл. 49 ни забранява да обсжждаме 
формалната неконституционность.

Сжщо и по л. 10 отъ обвинителния актъ- за секвести
ране имотите на подданицит-fe на неприятелски^държави. 
И тамъ, и Народното събрание и Държавното обвинителство 
казватъ, че министрите требва да бждатъ сждени, понеже 
били турили въ действие единъ законъ, който билъ опоро
ченъ не само оть формална, но и отъ материална неконсти
туционность. Значи, Държавното обвинителство прави пред
ложение на сжда, да се занимае съ този въпросъ. Ще раз- 
дълимъ п. Ю отъ обвинителния актъ на две части. Иска се 
отъ сжда да осжди представителите на изпълнителната 
власть, защото турили въ изпълнение единъ законъ фор
мално неконституционенъ. Не може сжда да се занимава съ 
това, защото чл. 49 му забранява; ще остане другия въпросъ 
откритъ: закона билъ противоконституционенъ и отъ мате

риално гледище, понеже нарушавалъ чл. чл. 67, 68 и 60 отъ 
конституцията, съ което се накърнявали правата на чужди 
поданници. Министрите, които сж го турили въ действие, 
биле извършили престжпленме. Ний ще .възразимъ, когато 
му дойде времето, че отъ това гледище закона не е проти- 
венъ на Конституцията; но въ всеки случай ще се ангажи- 
ратъ дебати, и вие ще кажете, има ли право сжда да се за
нимава съ материалната неконституционность на законите: 
Яко признаете, че имате това право, и ако намерите, че за
кона не противоречи на Конституцията, искането на държав
ния обвинитель ще се отхвърли. Не е важно, какво ще бжде 
по сжщество; по-важно е, че по п. п. 4 и 10 на обвинител
ния актъ, Държавния сждъ е сезиранъ по този въпросъ. 
Мисли се, че Държавния сждъ е компетентенъ да обсжжда 
както формалната, така и материалната неконституционность 
на законите; иначе немаше защо да искатъ отъ сжда да се 
произнася по тези два пункта отъ обвинителния актъ. И огь 
това искане на Държавния обвинитель се вижда, че такова 
требва да бжде заключението и на Държавния сждъ, съ тази 
само забележка, че, когато е въпросъ за формалната некон-
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ституционность, той се разрешава отъ чл. 49; ще остане въ
проса за материалната неконституционность, т. е. да ли тя 
■сжществува- йли не въ дадения случай.

При такова положение на въпроса, какво ще излезе въ 
края на крайщата ? Споредъ Конституцията има две власти, 
които прилагать законите: едната власть е изпълнителната, 
а другата — сждебната. Каква е разликата между тези две 
власти ? Въ субективно отношение нема никаква разлика, 
защото представителите и на двете власти — министрите и. 
сждиите — сж законопрпложителк. Въ обективно отноше
ние има една разлика, коярго се състои въ различния харак- 
теръ на прилаганието закони отъ министрит-fe и сждиите. 
Изпълнителната власть прилага законите отъ конституцно- 
ненъ и административенъ характерн а сждебната власть 
прилага законит-fe отъ граждански или углавенъ характеръ. 
.Яко и двете власти сж предназначени да прилагать закони, 
то те сж scfe закопоприложнтелп. Яко й сждията и' министра 
сж законопридожители, ще излезе, че, когато министра за- 
коноприложитель приложи единъ противоконституционенъ 

. зехонъу той върши пресгжпление и се наказва; а когато 
друтиятъ законоприложитель —■ сждията — приложи сжщия 
противоконституционенъ законъ, той изпълнява длъжностьта 
си. Може ли да се поддържа такава абсурдно положение? 
Това би докарало Конституцията въ противоречие; защото 
нейния; разумъ е : когато две власти изпълняватъ една и 
сжщиа мисия, когато вършатъ едно и сжщо деяние да не 
може да се каже, че едната върши престжпление, а другата 
изпълнява своята длъжность. За честьта на държавата, 
-която претендира за свобода, такъвъ абсурдъ е нетърпимъ 
и недопустимъ.

Огъ всичко казано до тукъ, азъ ще моля сжда да 
приеме следующею: че нашата Конституция предвижда две 
неконституцион-юсти — едната формална, а другата мате-. 
риялна. Формалнзта е предвидена въ чл. 49 отъ Конситу- 
гуцията — съ нея се занимава само Народното Събрание. 
Понеже за материялната нема изриченъ текстъ, който да опре
деля, на коя отъ властите се възлага обсжжданието й, тя 
требва да бжде изследвана отъ сждебната. власть, но при 
условие, че требва да има искание отъ-заинтересована страна. 
Я по нашето дело ний правимъ формално искане, да обя- 
s i  те Закона за народната катастрофа н за сждение ми
нистр птЬ за материялно неконституционенъ и да не ги при
лагате. Рещевайки нашето искане, нема да дойдете въ кон
фликтъ съ Народното Събрание, защото нашето искане, кат 
.зано съ други думи, е : сжда да прочете Конституцията, да 
прочете закона за сждение и наказзание виновниците за на
родната катастрофа, и закона за сждение министри, и, като 
констатира, че една и сжща материя се разрешава разлидно 
отъ тези обикновени закони и отъ Конституцията, да каже, 
■кой отъ техъ да бжде приложенъ. Това е, което искаме отъ



васъ. Въ продължение на нашия 40 годишенъ политическа 
животъ, не се е явила нужда да се произнасятъ сждилищата. 
по този въпросъ; но днесъ, при тази разклатенссть на кон
ституционния строй, у насъ сждилищата сж най-компетентни 
да кажатъ своята мощна, авторитетна дума и да изпълнатъ 
своята конституционна роля, като си спомнатъ, че Конститу-. 
цията е създадена, главно за времена на политически страсти,, 
гонения и истребления; и, когато частнитк лица нкматъ еъз- 
можность да се борятъ противъ ткхъ, да могатъ да се осло- 
нятъ на Конституцията и да се опратъ върху сждебната. 
власть, представителите на която сж се клели да я пазятъ, 
Въ такава именно минута, ние молимъ сжда да защити и да 
запази Конституцията отъ погззвзние и отъ нарушение, з, 
заедно съ това и ний ще бждемъ запазени отъ несправед
ливите политически преследвания.

Съ това завършвамъ отдкла: има ли право и длъж
ность сжда да обсжжда формалната и материялната консти
туционность на законитк, и да не прилага противоконсти- 
туционнитк.

* **

Особенната следствена комисия, е противокон-
ституционна; цялото й производство е недей

ствително.
Споредъ чл. 8 отъ Закона за сждението на министритк- 

предварителното дирение по възбуденото отъ Народното
Събрание углавно преследване срещу ткхъ за престжпни 
дкяния, посочени въ чл. 155 отъ Конституцията, се извършва 
отъ Особенна следствена комисия, която се състои отъ шесть 
народни представители и отъ трима коронни сждии, назна
чени съ указъ по предложение на министра на правосж- 
дието-

Тази особенна следственна комисия извърши предвари
телно го дирение по възбуденото срещу насъ углавно пре
следване

Тази Особена следствена комисия въ този си съставъ е: 
противоконституционна, защото е противъ чл. 13 отъ Консти
туцията. Тъй сжщо и чл. 8 отъ Закона за сжденето на м.и- 
нистритк, който установява, създава тази Особенна след
ствена комис я е противоконституционенъ. Когато говорихъ- 
за ра?дклекието на властитк, видкхме, че едно отъ глав- 
нитк последствия отъ този принципъ е, че Конституцията 
забранява Кумулацпята на функции, т. е. съединяването на 
нкколко разнородни функции въ едно и сжщо лице. Ие. 
може, споредъ този принципъ, освктенъ отъ нашата Консти
туция, едно и сжщо лице едновременно да бжде и законо
датель, и изпълнител ъ на законитк, и сждия, Това се- 
забранява. Понеже запрещението на кумулацията на фун к:. 
циитк е едно естественъ, и при това елементарно, конститу
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ционно последствие отъ принципа за разделението на 
властьта, то обикновено не се вписва въ Конституцията, 
като отдЪленъ принципъ. Изключение прави само Бернската 
Конституция, която е счела за добре да обяви това запре
щение съ изриченъ текстъ, като въ чл. 11 е постановила: 
„не могатъ да бждатъ заети, отъ едно п сжщо лице: една 
административна длъжность и една сждебнаи.

Като не може да се съединяватъ въ едно и сжщо лице 
н-Ьколко власти, т. е. като е запретена кумулацията на функ- 
циигЬ, нека видимъ, има ли въ нашето д'кпо такова съеди
нение на власти.

Въ случая ние имаме н^що повече отъ съединението 
въ едно лице на две власти: законодателната и сждебната. 
Имаме положението, при което едно и сжщо лице е и 
страна въ процеса и сждия. Споредъ стария законъ за сж- 
денето на министригЬ отъ 1880 г. Особната следствена ко
мисия се състоеше отъ трима коронни сждии, които извърш- 
ватъ сждебкото дирене. Следствието, както виждаме, се 
извършваше отъ чисто сждебенъ органъ, и нямаме намеса 
въ тази функция на никакви органи, принадлежащи на из
пълнителната власть или на законодателното тЬло. ft по 
новия законъ за сждене на министрите, гласуванъ и одо- 
бренъ отъ Народното Събрание, състава на Особената- 
следствена комисия не представлява единъ чисто сждебенъ 
органъ. Съгласно чл. 8 „предварителното дирене по възбу
деното отъ Народното събрание у главно преследване срещу 
министра за престжпни деяния, посочени зъ чл. 155 отъ 
Конституцията, се извършватъ отъ Особенна следствена ко- 
миси, която се състои отъ: 1) отъ избранигЬ, съгласно чл. 5, 
шесть народни представители и 2) единъ сждия отъ Вър
ховния Касационенъ сждъ, за председатель на комисия, 
единъ подпредседатель отъ Р\пелатианото сждилище и единъ 
подпредседатель отъ окржжнигЬ еждилища, назначени и 
тримата съ указъ, по предложение на министра на право- 
еждието. Тъй щото, виждаме, че по новия законъ за ежде- 
нето на министрите въ състава на Особенната следствена 
комисия влизатъ и народн.м представители, като представи
тели на Народното Събрание.

Това отъ точка зрфние на принципа за разделение на 
властит-Ь е недопустимо. Чл. 13 отъ Конституцията, като го
вори. на кого требва да принадлежи сждебната власть, въ 
всичката нейна ширина, иска да установи тъй сжщо и на
чалото, че никои другъ не може да се намесва въ нейната 
функция. Иначе н%ма смисълъ да се раздЪлятъ властит-fe, и 
всЬка една отъ тЬхъ да се възлага особенна работа.

Има нЪкои, които казватъ, че въ състава на сжда или 
на следствена комисия не могатъ да влизатъ и изборни лица 
(окржжни и общински съветници). Така, нашия професоръ 
по углавното право г. Молловъ презъ септемврий 1921 г. въ 
Народното Събрание е казалъ следното: „вие поставяте въ
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сжда двама души окржжни съветници при единъ короненъ 
сждъ — военно-сждебни офицери. ОкржжнптЬ съветници 
принадлежать на едно административно учреждение — те 
сж часть отъ администрацията. Съ това се нарушава чл. 13 
отъ Конституцията, който не допуска смесването на сждеб
ната съ административните власти. . / ‘ Тукъ г. Молловъ 
е съгласенъ съ прогласения отъ Бернската Конституция 
принципъ.

Въ дадения случай ние имаме и н-Ьщо повече. Защ о? 
Защото народните представители, които влизатъ въ състава 
на Особената следствена комисия, освенъ че сж се облекли 
въ сждебна функция, сж съставна часть отъ Народното 
Събрание, което съ своя вотъ е поискало даването ни подъ 
®ждъ, т. е. те сж и страна по далото. Яко е в^ренъ прин
ципа, че въобще съединяванието на законадателната и 
сждебната власти е недопустимо, толкова повече това съеди
нение е недопустимо, когато законодателя е страна по д а 
лото. Въ чл. 155 отъ Конституцията е казано, че Народното 
Събрание може да предава министрите на сждъ. Като си 
зададемъ въпроса, кой е страната, която се тжжи по .този 
процесъ, ще намеримъ отговора въ чл. 155 и 156 стъ Кон
ституцията: тжжителя по нашето дело е Народното Съ
бран .е. И наистина, чл. 155 отъ Конституцията казва:

„Народното Събрание може да предава минпстритЬ 
л  на сждъ за измина на отечеството или на Царя, за на

рушение на Конституцията, за предателство, или ни
каква вреда, причинена на Царството за лична полза“. 
А чл. 156 гласи: „Предложенията за предавание ми
нистри на сждъ требва д а .ставатъ писменно и да съ- 
държатъ едно по еДно всичкитЬ обвинения и да сж 
подписани най-малко отъ Л/А отъ членоветЪ на Народ
ното Събрание“.
Отъ гЬзи два текста се вижда, че тжжитель по нашето 

.дело е Народното Събрание. Като тжжитель, то е и страна 
въ процеса.

Прочее, въ случая има не само кумулация на две длъж
ности, но въ сжщото време и кумулация на две качества: 
едно и сжщо лице по известно дело е и страна и сждия 
— нещо което не се допуща нигде въ света.

И наистина, ако би се допуснала, наредъ съ принципа ’ 
за разделението на властите, и кумулацията на функциите, 
въ такъвъ единъ случай може да се парализира целото раз
деляне на властите, а заедно съ него и цел а та Конституция. 
Защото, ако си представимъ единъ узурпаторъ, който би си 
позволилъ чрезъ обикновенъ законъ, да назначи всичките на
родни представители за народни сждии, или за такива въ 
повечето отъ сждилищата — това, което се допусна въ 
Особната следствена комисия, да се допусне и за другите 
сждилища, — ще се създаде положение, при което Консти
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туцията не сжществува вече; тя ще е унищожена по този* 
начинъ. ■'

Ето защо азъ мисля, че, както е съставена, Особната 
следствена комисия, по чл. 8 отъ Закона за сжденето на 
министрите, е противоконституционна на първо место, за
щото е несъобразна съ чл. 13. отъ Конституцията. А щомъ 
Особната следствена комисия е противоконституционенъ 
сждебенъ органъ, то следва и нейната работа да се счита за 
пнщожна и несжществующа. А това почитаемиятъ Държавенъ 
сждъ ще може да извърши, следъ като признае, че има. 
право да обсжжда кеконаитуционностьта на законите.

Принципа, че едно и сжщо лице едновременно не може 
да бжде страна и сждия по едно дело е билъ важенъ и па- 
зенъ, презъ всичките времена. Това ни свидетелствува и 
Сенъ Ж> ронь, който отбелезва четири случая, при които и 
на Държавниятъ глава е отказвано правото да бжде страна 
и сждия въ едно дело. Тези четири случаи сж ;

1) Когато въ 1388 г. Карлъ V е издалъ присжда урещу 
графъ Монфордъ, съ която го лишава отъ всички права,, 
почести, имоти и владения, това право му е било оспорено, 
на това основание, че той е билъ едновременно и сждия 
и страна. Въ сж щата година, тъй сжщо е било отказано на 
Карлъ VI да вземе участие, като сждия, въ делото противъ 
Наварския краль.

£.) На 26 май 1639 г. председателя на парламента Бе- 
•лиевръ, каза се въ присжтствието на целия кралски съ- 
ветъ и много магри£трати въ очите на Людвигъ XIII, че той 
нема право да вземе участие въ процеса на Контъ Лавалетъ,. 
тъй като кралете сж имали само право да помилватъ своите 
поданици, а не и да ги сждятъ.

3) Сжщото нещо е заявилъ парламента на Людвигъ XV 
въ 1721 год. по случай присждата на кралския съветъ при

. участието на краля противъ Дука де ла Форсъ.
4) Английскиятъ министръ на правосждието при Вил- 

хелмъ III казвалъ: „Ако единъ парламентарен^ актъ запо- 
вЬда, щото известно лице да бжде едоновременно и сждия 
и страна, този актъ е недепствителенъ“.

Значи, ако имаме единъ актъ, произходящъ отъ парла
мента, по който едно лице се поставя въ положението и на 
сждия, и на страна, такъвъ единъ актъ е недепствителенъ.. 
Особено, когато е въпросъ за кумулацията на функциите,- 
т. е. за съединяването на неколко разнородни функции върху 
едно и сжщо лице; тамъ всички сж съгласни, че има по- 
голема опастность, ако законодателя бждеи сждия, и страна- 
по делото, защото, както ни е известно, парламента въ по
вечето случай се ржководи отъ страсти и нема добро де- 
телъта на безпристрастието.

Това е първото основание, по което Особённата след
ствена комисия, е противоконституционна. Сега нека ввдимъ.



и разгледаме второто основание, по което сжщо така тя е 
противоконституционенъ сждебенъ органъ.

Второто основание е, че тя е комисия изключителна и 
като такава е забранена отъ чл. 73 отъ Конституцията, за
щото въ него е казано: „Никой не може да бжде наказанъ 
безъ присжда отъ надлежния сждъ, която е добила вече 
законна сила“. А втората алинея на сжщия членъ се казва: 
„Не могатъ да се Создавать изключителни, сждилища или 
следствени комисии подъ никакъвъ предлогъ или подъ как
вото и да е наименование“. Текста на чл. 73 е толкова ясенъ 
и категориченъ, че никакво съмнение не може да има относи
телно запрещението да се създаватъ изключителни сждилища 
и следствени комисии. Главного е, че по силата на този членъ 
се запрещава и създаването на особенни следствени комисии.

Тъй поставенъ въпроса, остава да видимъ, въ какво се 
състои изключителностьта на особената следственна комисия.

Но, преди да дойдемъ до отговора по този въпросъ, азъ 
искамъ да обърна вниманието ви върху единъ другъ, който 
засяга съвършенно новъ констнтуцяоненъ прннцнпъ: за забе- 
лезваиие е, че за пръвъ пжть само въ Българската Консти
туция презъ 1912 г. се прокара принципа за естественния сжде
бенъ следователь. Обикновенно, писаните Конституции, които 
говорятъ за изключителните сждилища и комисии, разбиратъ 
комисии, които сждятъ дЬлото, а не разбиратъ сждебни сле
дователи. Че това е така, нема освенъ да прочетемъ некой 
отъ конституциите, които изключително говорятъ за комисии, 
ще видимъ какъ у насъ се е дошло до следственни комисии. 

Италиянската Конституция въ чл. 71 казва:
„Никой не може да бжде лишенъ отъ естествения 

си сждия. Следователно, не могатъ да се създаватъ из
ключителни сждилища или комисии“.
Белгийската Конституция въ чл. 94 казва:

„Никой сждъ не може да бжде установенъ освенъ 
по силата на законъ. Не могатъ да се създаватъ изклю- 
дителни сждилища и комисии подъ каквото и да е наи
менование".
Швейцарската Конституция чл. 58:

„„Никому не може да се отнеме естественния сждъ. 
Вследствие на това не могатъ да се създаватъ изключи
телни сждилища.
Ромънската Конституция чл. 104:

„ . . .  Не могатъ да се създаватъ изключителни 
к о м и с и и  и сждилища подъ какъвто и да е предлогъ и 
наименование“.
Сръбската Конституция чл. 14 / :

„Въ никакъвъ случай и на никакво основание не 
могатъ да се създаватъ изключителни или бързи сжди
лища нито к о м и с и и  раздаващи правосждие“.
За да нЪма съмнение, сърбската Конституция говори за 

сждяща комисия; въ нея е казано .изрично . „ К о м и с и я ,  раз
даваща правосждие".



/
Може да се каже, че текстовете на всички европейски 

конституции, които цитирахъ, сж заети отъ art. 4 на френ
ската Харта отъ 1830 г. който казва. „Никой не може да 
бжде лишенъ отъ естественните си сждии; не може, следо
вателно, да се създаватъ изключителни комисии или сжди- 
.лища на каквото и , да е основание и подъ каквото и да е 
наименование“.

И тъй, виждате, че европейските конституции забра- 
няватъ комисиите, които ще сждятъ делата. Че действи
телно е тъй, нема освенъ да се справимъ съ авторите, които 
ш описватъ. Отъ всички автори най-добре ги описва Леръ, 
Той казва: „Конституциите сж били единодушни да забра- 
нятъ сждебншпЬ комисии, както публицистите сж били едино
душни да ги заклеймятъ“. Той въ своето си съчинение „Des 
Hautes Cours politiques“, ни описва следния случай: на 17. X. 
1409 г. една комисия осжди на смърть министра на Финан
сите Монтагю. Той бе обвиненъ за оскърбление на монарха. 
Отивайки за ешафода, Монтагю протестираше за своята не
винность. Имотите му се дадоха на неговите доносници. Три 
години следъ смъртьта му неговата паметь биде възстано
вена. Следъ 130 години французския кралъ Франсуа 1 посетилъ 
единъ день гроба на Монтагю, находящъ се въ монастиря 

.. Марксенъ и казалъ на прндружающия го калугеръ: „Колко 
жалко, такъвъ човекъ да умре отъ сждъ“. — „Господарю, 
-поделъ калугера — той не биде сжденъ отъ сждъ, но само 
отъ една комисия“. Тези думи на калугера дълбоко трогнали 
Франсуа 1, който билъ чувствителенъ; той прострелъ ржка 
върху големия жертвеникъ, и, като си спомнилъ, колко не
правди се вършатъ чрезъ правосждието, се заклелъ да не 
до пуща никога да бжде сжденъ некой отъ комисия. Ржково- 
дителя на следствието срещу Монтагю беше първия парижки 
магистратъ Des Essnrts, който за възмездие на тая негова 
услуга, получи местото на Монтагю, но получи и участьта на 
осждения, защото две години следъ смъртьта на Монтагю 
Des Essarts бе изправенъ предъ друга една комисия, която 
го осжди да бжде обезглавенъ.

Такива примери изъ историята на изключителните сж- 
дебни комисии азъ мога да ви приведа много, но, за да не 
ви отегчавамъ, задоволявамъ се само съ този примеръ. 
(При припомнюванието на случая за Монтагю отъ г. Тончева, 
Държавния обвинитель г. П. Стояновъ биде твърде ужиленъ 
и заяви, че съ посочванието на този примеренъ случай г. Тон
чевъ го заплашва. На това г. Тончевъ отговори: „Понеже 
вие искате да повлияете върху ума на сждиите съ привеж- 
дание примера на сждението и обезглавяванието на Стра- 
форда въ Англия, като ги призовавахте да постжпятъ съ 
насъ по сжщия начинъ, азъ счетохъ за свой дългъ да ви 
припомня отъ сждебната история други участи, които ще спо- 

. летятъ държавните обвинители. Сега сме квитъ". Съ това 
инцидента се приключи г).

*) И нтересно е, да отбел^ж им ъ, че спрямо н'Ькои отъ  Д ъ рж авн ите  
обвинители пророчеството на историята cfe сбж дна п р езъ  1924 год.
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Презъ 1911 год. г. Малиновъ, като министъръ-предсе- k 
датель, внесе въ XlV*o обикновенно Народно Събрание (UJ-a * 
•редовна сесия) предложение за изменение на Конституцията..
; Въ числото на измененията, които се предлагаха, влизаше и 
това на чл. 13 отъ Конституцията. Къмъ него се прибавяше , 
«тора алинея съ следния текстъ: L

„Всеки се сжди отъ естествения законоустановена |  
сждъ и, следователно, въ никой случай и подъ каквото 
и да било наименование не могатъ да се създаватъ из- F 
ключителни сждилища или комисия“ (стр. 2436 отъ ■ 
Дневниците на XIV Обикн. Нар. Събрание). А въ моти- • 
вите къмъ законопроекта -е казано:

„Споредъ чл. 13 отъ Конституцията, сждебната 
"власть, въ всичката нейна ширина, принадлежи на сж- 
дебните места и лица. Въ това си постановление основ
ния законъ осветява началото, че никой не може да 
бжде сжденъ по каквото и да било дело, освенъ отъ 
законно установенъ, редовенъ, естественъ сждия. Сжще- 
ствуването на изключителни сждилища или комисии 
implecite се забранява отъ Конституцията. Това се по- 
твърдява и отъ началото, изказано въ чл, 73 отъ Кон
ституцията, споредъ който никой не може да бжде на- • 
казанъ, освенъ съ присжда на надлежния сждъ. Не ви
наги, обаче, на практика тоя конституционенъ принципъ 
е билъ запазванъ. Въ кратката ни политическа история 
сж забелязани не малко случаи на отклонение отъ него~ 
Необходимо е, прочее, да се изтъкне ясно и катего
рично въ самата Конституция, че никой не може да- 
бжде сжденъ, освенъ отъ естествения си и законно уста
новенъ сждия, и че изключителни сждилища и компспж 
се забраняватъ“. (Стр. 2434, кол II). При второто четене 
на законопроекта, г. Малиновъ е взелъ думата и е ка- 
залъ: „Това, което става у насъ, да се създаватъ сжди
лища ad hoc и post factum, не става никжде по свЯта*.. Г 
(стр. 2639), а въ доклада си комисията казва, че било* 
по*умЯсно, прибавената къмъ чл. 13 втора алинея па се ? 
прибави къмъ чл. 73 отъ Конституцията (стр  ̂ 2475, кл. I) i 
и тая нова алийея ё била редактирана така: I

„Не могатъ да се създаватъ изключителни сждй- f  
лища и л и комлсии, подъ никакъвъ предлогъ или под>. > 
каквото и да е наименование, освенъ въ военно време 
или когато било страната, било часть отъ нея се обяви jT*
въ военно положение, съгласно съ особенъ за това |.ч
законъ“ (стр. 2784). |  \
Когато дохожда редъ да се разисква по този въпросъ I \  

въ Великото Народно Събрание, въ § 10 на законопроекта Р"' 
думата „следствени.“ я н^ма; едвамъ при второто четене | 
докладчика д-ръ Христо Мутафовъ споменува, че редакцията | 
на ал. II къмъ чл. 73 е добила следующия текстъ: „не мо- |
гагь да се създаватъ изключителни сждилища или слеМ-
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ственнп комисии подъ никакъвъ предлогъ и подъ каквото и 
да е наименование". Значи, думата „следственни“ се предлага 
отъ петото Велико Народно Събрание. Защо е станало това? 
Защото въ ума на великия законодатель е било да се уста
нови- не само принципа за естественник сждия; не само да 
се забранятъ изключителните еждилища, но и изключител
ните следствения комисии, тъй като до тогава у насъ сж 
бивали назначавани често такива изключителни следственнн 
комисии. За да бжде избегната тази опасна практика за въ 
бждаще, великия законодатель е пожелалъ да установи вед- 
нажъ за винаги принципа, че никой не може да бжде ежденъ 
освенъ отъ естевенния си сждия и да бжде изследват отъ 
естественния сн сждебенъ следователь.

Остава откритъ още въпроса: защо Особени ата след
ственна комисия е изключителна?

Тя е изключителна, защото не е естественна. Естествен- 
ните сждии на единъ гражданинъ, билъ той цивиленъ или 
воененъ, билъ той министъръ или обикновенъ гражданинъ, 
сж он^зй, които сж функционирали ефективно, или които, ~  
като означени и определени предварително по законъ за 
състава на единъ бждащъ, евентуаленъ особенъ сждъ, —сж 
могли да бждатъ призовани и образувани, за да функцио- 
ниратъ по известни деяния, извършени при действието на 
закона, който предвижда и определя тези евентуални сждии. 
сТова е определение на понятието за естественъ сждия.

Това определение отговаря и на понятието за естествен- 
ните права на човека относително неговото изследвание и 
еждение. \

И наистина, едно отъ естествённите права на човека е, 
да знае предварително, кой е неговия естественъ сждия, т. е. 
кой сждия ще го ежди за деяние, което ще извърши и което 
бй се счело за престжпно, както требва да знае предвари
телно, отъ единъ сжществующъ законъ, кои деяния сж запре- 
тени подъ страхъ на наказание, за да не ги върши, или, ако 
ги извърши, да знае, тоже предварително, че ще бжде нака- 
зднъ углавно и граждански.

Това е общото мнение на авторите. Известния крими
налисте, Манжет казва, че „естественны сждии на обвиняе
мия сж онези, които функционирате. въ момента на извърш- 
вание престжплението“ (Instructions ecrites, t. II, № 178).

Й французекия сждъ отъ Лавалъ въ едно свое решение 
отъ 11 юний 1832 г. казва:

»Като се има предъ видъ, че естественни сждии за едно 
престжпление и за всеки, който се обвинява въ него, не 
могатъ да бждатъ други освенъ онези, които сжществуватъ 
въ деня, въ който е извършено деянието; че не може да се 
допусне, и че би било опасно, мнението, какво установява- 
нието на единъ сждъ, специално предъ видъ на извършени 
вече деяния, е единъ въпросъ на проста форма, че всичко,

' . . • ■ ■ 8
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което се отнася до реда и до установяванието на юрйсдик-; 
цията е фондаментално и свещенно и съставлява за всеки 
французинъ ненарушимо право, състояще се въ това да отго
варя за делата си само предъ единъ определенъ и предва
рително известенъ сждъ“. Това решение на Лавалския сждъ 
е цитирано и отъ италиянския профеторъ Габба.

А Рачиопи-Брюнели се изсказватъ въ сжщия смисълъ 
(Vol. Ill, § 781).

Тази е дефиницията на думата „естеспгвенъ сждия“. 
Сжщото определение требва да се даде и за естественная 
следователь. Ако въ течение на единъ процесъ, който е 
требвало да бжде изследванъ, стане промена въ установения 
отъ закона следователь, и промената стане предъ видъ на 
този процесъ, то не ще и съмнение, че редовния следователь 
се преобръща на изключителенъ. Точно такъвъ е и случая 
съ нашия процесъ; арестуваха ни презъ мзсецъ коемврий 
1919 год., а закона за нашето сждене и създаването на осо- 
бенната следственна комисия се внесе и гласува отъ Народ
ното Събрание ирезъ месецъ декемврий с. г. Преди нашето 
арестуване, както споменахъ и по-рано, разследването на 
процесите срещу бивши министри, съгласно чл. 10 отъ за
кона за сжденето на министрите отъ 1880 г. бе предоста
вено на една комисия състояща се отъ трима коронни сждии: 
единъ членъ отъ Върховния Касационенъ сждъ, единъ под- 
председатель отъ апелативните сждилища и единъ подпред- 
седатель отъ окржжните сждилища. Това бЬ естественната 
следственна комисия за нашия процесъ, защото, както е 
известно на всинца, ний б-Ьхме арестувани и обвинени за 
деяния, извършени много по-рано, преди момента на аресту
ването ни. Тя требваше да ни изследва; обаче, ние бехме 
изследвани не отъ нея, а отъ друга, състояща се отъ пред
ставители на сждебната власть и отъ такив-i на законодател
ното тело, за установявание на която се измени закона 
презъ 1919 г. и то по поводъ на нашня процесъ:

По тия съображения азъ  ходатайствувамъ да признаете, 
че особената следствена комисия, тъй както е съставена по 
чл. 8 отъ закона за сжденето на министрите, отъ 6 души 
народни представители и трима коронки сждии е противо- 
конституционна на две основания: 1) защото е противна на 
чл. 13 отъ Конституцията, и 2) защото е противна на чл. 73 
ал. 11 отъ сжщата. Щомъ особената следствена комисия бжде 
призната за единъ органъ противоконституционенъ, то юри
дическото последствие отъ това е, че нейното производство 
ще трЪбва да се унищожи.

Чл. 8 отъ закона за сждение министрите не 
може да има обратра сила.

Като оставимъ на страна, както едното, така и другото 
о с н о в а н и е  за противоконсгитуцчонностьта на оСобната след-
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стве»а комисия, азъ ще моля Държав. сждъ да признае, че 
изменението закона за сжденето на министрите отъ i860 г.,- 
относително състава на следствена комисия, е отъ организа- 
-дионенъ характеръ, че то не може да има обратна сила и 
че то може да се отнася само за бждащи процеси. Единъ 
прбцесуаленъ законъ има лй обратна сила? Азъ признавамъ, 
че чисто процесуаленъ законъ може да има обратна сила. 
Но, когато измёняемите разпореждания на закона сж отъ 
зргшнзациокгнъ характеръ, тогава те не могатъ да иматъ и 
нематъ обратна сила. Нещо повече, тази обратна сила не 
може да последва, защото закона отменява единъ органъ, 
който фактически не е изчезналъ и който може да бжде 
призованъ да действува въ всека минута. По стария законъ, 
нашите следователи щеха да бждатъ: единъ членъ отъ 
Върховния Касационенъ сждъ, единъ подпредседатели отъ 
Апелативния сждъ и единъ подпредседатели отъ Окржжкия 
сждъ. Тъзи сждебни органи сжществуватъ и сега, и, като 
така, те можеха да бждатъ повикани да извършатъ предва
рителното дирене на нашия процесъ. Но това не става. По
неже закона е гласуванъ презъ течението на процеса, и за
ради този процесъ, ще искамъ да признаете, че той не може 
да има обратна сила. Би било чудовищно да се създадатъ 
нови форми презъ течението на едно обвинение, или както 
хубаво се изразява Цицеронъ: пе in medio litis fianl
sacrae forme. R щомъ това се приеме, не остава нищо друго, 
освенъ да се приложи юридическото последствие, а именно 
да се унищожи цялото производство по нашето следствие. 

Знаменити автори по правото се изказватъ въ смисъль: 
Че законите отъ сжцоустройственъ характеръ, които 

определять състава на новъ сждъ изменяющъ естественнпя 
сждъ, нематъ обратна сила. Такива автори сж : Манженъ (t. 
II, Мо 178, 179); Габба (vol. 11, p. 4'4); Фопнпцкн „Курс. 
Уголовнаго Судопроизв.“ (стр. 189,190) Лавалскня сждъ и др.

Рачнопи-Брюнели описватъ картинно мотивите за това. 
Т е  казватъ:

„Ако публнчната власть би имала право да чака, 
да се извърши единъ углавенъ фактъ, или да възникне 
единъ сждебенъ споръ та тогава чакъ да определи, кой 
сждия и по кои форми ще требва да го гледа, нищо 
не би дало по-голема възможность да се избератъ пред
варително сждиите и сждопроизводството по такъвъ 
начинъ, щото да се фаворизира или да се потисне 
единъ известенъ сждящъ се или подсждимъ. Но при- 
сждата не би била вече заключение отъ единъ сбективенъ 
начинъ на действие, по който единъ безпристрастенъ 
сждия ще разглежда иска само по него (in se), като 
направи абстракция отъ лицето, което требва да отго
варя: а бихме искали едно непосредственно ефективно 
действие на властьта, която ще назначава този или онзи 
сждия, ще издава едно или друго правило споредъ же- 

.ланието си да опрзадее или да осжди. Равенството
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между гражданите би било унищожено, защото асЬки би 
получиль правосждие не като всички други, а по про
извола на властьта — въ какъвто случай би билъ лъж- 
ливъ надписа въ сждилищата, „че закона е еднакъвъ 
за всички". — Индивидуалните права би изгубили всека 
сигурность за еднообразно юридическо отнасячие. За дд 
бжде, прочее, правораздаванието, както требва да бжде, 
безпристрастно, еднакво и обективно, необходимо е, 
щото сждиите и сждопроизводството да бждатъ уста
новени преда да се извърши частния фактъ, по който 
трЬбва да се произнесе прнсждаа. (Voi. HI, § 786).
Нека не забравяме и сюблимната идея на Лавалския 

Сждъ, че всичко, което се отнася до установяванието и реда 
на юридикцията е фондаментално и свято и че то съста
влява за всички граждани ненарушимо право, състояще се- 
въ това, да отговаря за делата си само предъ единъ опрецЬ- 
ленъ н предварително известенъ сждъ.

Ще свърша мислите си по противоконституционностьта* 
на особената следственна комисия съ още два чудно хубави 
цитата, които представляватъ верна фотографическа снимка 
на това, което приживяваме сега у насъ.

Зв изключителните свдилища и следствени ко
мисии въ времето на страсти.

Обстоятелствата, при които става погазванието на 
една власть отъ друга, и при които съединяватъ властите, 
иматъ големо влияние върху последствията отъ това псгаз- 
вание и отъ това съединение. Това влияние е още поголемо 
когато законодателната власть обсебва правата на сждията, 
или когато едната власть се кумулира съ другата.

При мирно време и нормални условия на народния жи- 
вотъ това влияние не се усёща така чувствително. То е чув
ствително и опасно най-вече въ минути на криза, на вълне
ние, цеитъръ и огнище на които сж политическите власти. 
Мним , изключ телни сждилища се образуватъ, когато страс- 
титЬсжразюздани и гоненията сж въразгаръ. Но това право
сждие ли е?  Въ такива времена именно граждёните иматъ 
нужда отъ едно правосждие, спокойно предадено на изучва- 
ния, на сериозни размишления, хладнокръвие, безпристрастно, 
а пъкъ, вместо това, имъ се дава буря и като сждебни ор
гани — възбудени и ожесточени духове. ПартиитЬ, конто 
създаватъ подобни' сждилища, не искать правосждие; mb 
i скатъ орждня, за да смажатъ своптЪ политически против- 
нщ и\ съ други думи озлобенитЬ партизани — законодатели 
искать противното на Правосждието, но облечено съ вън- 
ишость, която да покрива в с и ч к и гт ё  нарушения п  всичттЬ 
произволи.

Какво ще стане съ личната свобода и гаранциите й? 
Днесъ у насъ разни противоконституционни закони се фаб~
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■рикуватъ въ разни лични комисии, комитети, дружби, а само 
лее .узаконивать отъ Народното събрание съ особенна при- 
бърззность. За такива закони Кумулъ казва:

„Кой не би се почувствувалъ застрашенъ за имота 
си, за личностьта си и за честьта си? По прищевките 
на единъ коиитетъ, или на една комисия ще могатъ 
утре да ме отбележатъ като подозрителенъ 1 Или по 
една вестникарска статия, по единъ гнусенъ доносъ 
безъ да е необходимо да бжда. обвиненъ въ едно точно 
предвидено въ сжществующите закони престжпление, 
безъ да мога да се основа на некоя покровителственна 
форме, на некое възражение по време и место, 
могатъ да ме арестувагъ произволно, а при нужда и 
тапи militari. Язъ ще бъда затворенъ, жилището ми 
изнасилено, чекмеджетата ми отворени, книжата ми пре
гледани, нйй-задушевнит-fe ми тайни турени на разсполо- 
жението на ц-Ьлъ комитетъ, съставенъ оть земенм отъ 
улицата хора, които не сж свързани съ никаква клетва, 
всесилни, съ една дума, неотговорни“.
Може ли да претендираме за по-верна фотография на 

днешното положение, въ което се намираме.
Това сж то изключителните органи за преследвание и 

.за сждекие.

Пристрастието е неизбежно за Парламентите.
. Паряамевтните Събрания нематъ и не могатъ да иматъ 

доброд-ктельта на безпристрастието; би могло да се каже, 
безъ парадоксъ, че тЬхното главно достоинство е противопо
ложния поро-къ. R заключението отъ това е, че нан-опасното 

-отъ всички смешения на властнтЬ е преобразяванпето на 
едно политическо събрание яли на часть отъ него въ сждъ, 
шли комисия. Тази пет та е вЪчна, нензмЬнкма. За нагледно 
изложение на тази опастность отъ изключителните сжди
лища и следственки комисии авторите обичатъ да цитиратъ 
известна часть отъ защитителната речь, което Ланжне fLan- 
juS'pais) произнесълъ на 26 декемврий 1792 г. предъ Конвента, 
за да докаже неговата некомпетентность въ процеса на Лю
довика XVI. Не мога да не лоследвамъ примера имъ.

„Съ една дума вп правятъ сждии, казвалъ Ланжне. 
вие не можете да бждете сждии на обезоржженъ чо- 
векъ, прями и лични неприятели на когото мнозина 

. между васъ сте биле; вие не можете да бждете сждии, 
приложители на закона, жюри на решението, понеже 
всички, или почти-всички, сте. се изказали по делото... 
Нека следваме единъ простъ, естественъ и вёченъ. за
конъ, който иска, щото всеки обвиняемъ да бжде сж
денъ съ всичките преимущества и гаранции, които за
кона на страната му усигурява. . . Чуват^Да се говори
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за общественногпо спасение', а пъкъ това сж полити
чески, а не сждебни мисли, които ви призоваватъ'  до 
разисквате, ( j ’entends parler de saiut public, ce sont 
done des idees politiques et non des idees judiciaires que 
1’on vous appelle a discuter). Прочее, имамъ право да вде- 
кажа, че вие не требваше да се показвате тукъ като сж
дии, а като законодатели. . . Ако вие следвате еждий-- 
скит-fe принципи, вие не можете да смесвате въ вашшт 
лица несвъмЬстими отношения (Si vous suivez ies prm- 
cipes de l'ordre judiciaire vous ne pouvez confondre ear 
vos personnes des rapports incompatibles), които не могатъ 
да сжществуватъ у една човешка и просветена нация 
(qui ne peuvent exister chez une nation humaine et 
eclairee)“.
Като цитира тази часть отъ речьта на Лонжие, Куму/т- 

философски отбелязва, че
„тЬзи съвети, пълни съ сила и мждрость, не би- 

доха последвани и оправдаха въ очитф на поколенията 
историческата дума на см-Ьлия и безстрашенъ защит ~ 
никъ, който ежди решението: „Азъ търся между вас*- 
сждии, а виждамъ само обвинители“. (Ces conseiis, pleins 
de force et de sagesse ne furent peas s uivis,ef justifierent amt. 
yeux de la posterite la parole historique du courgaux de— 
fanseur qui jugea le jugement: Je cherche parmi vdus des 
juges et je n'y vois que des accusateurs").
(Т. Председателя направи деликатна забележка, че та

кива цитати сж излишни за дЬлото, за това г. . Тончевъ гк 
съкрати значително отъ най-интересната часть на. речьта- цз. 
Ланжне).

ИсключителнитЬ обстоятелства.
Съ гЬхъ оправдаватъ изключителните еждилища и 

комисии.
" И наистина, при гласуванието на закона за народ, ка

тастрофа и за еждение министрит-fe презъ 1919 г. нашите 
политически противници казваха безъ стеснение,, че много 
изключителни обстоятелства налагатъ специални мЬрки! Най— 
опасенъ софнзмъ, който, веднажъ допустнатъ, като преце- 
дентъ, ще служи за предлогъ въ бждащето да се извър- 
швать всЬкакви узурпации и вефкакви тираний, Най-въпиш*- 
щигЬ злоупотребления не сж ли биле въ началото ей най- 
скромни, не сж ли биле вършени по благовидни даже поч
тени мотиви? Но тръгналъ по наклонна плоскость, може srn 
да знаешъ, кжде ще се спрешъ? Могатъ ли да сё знаят» 
следствията отъ единъ лъжливъ принципъ, веднажъ пюста- 
венъ? Днесь вие се позовавате на една почтенна кауза, зе 
да извините нарушението на принципа; утре ще се позова
вате, съ по-голфма или по-малка искренность и добросъве-
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стность, на друга причина,, която е само благовидна, за да 
оправдаете подобно изключение, защото всеки покрива, даже 
най-критикуемое си работи, съ благопристойностите на доб- 
родЪтельта и на общественното благо. Нема политическа 
партия, която да не се счита за изключителенъ държатель 
на истината.

Й така, вс&ки ще може да минава презъ тази отворена 
вратня.

Опитътъ ни показва, че именно въ размирни времена 
трЬбва да се придържаме о общото право, като о единъ 
сигуренъ и покровителствующъ водитель, безъ който право
съдието се клатушка по кефа на партиите. Философите отъ 
експерименталната школа съветвате много мждро, какъ да 
се постжпи съ празнотите въ законодателството, намерена 
въ разбъркани времена. Споредъ тЬхъ тЪзп празднини трёбва 
да се попълватъ по-късно, когато утихнагь събитията. Ми
нутните неудобства, които биха произлезли отъ закъсне
нието, въ вейки случай, ще бждатъ по-малки отъ онези, 
които ще се причинять отъ изключителните мерки, нзй-яв- 
ното последствие отъ които да е опозоратъ, да погубятъ предъ 
общес’венното мнение известна кауза или известни лица. 
Бурите преминаватъ, смущението се успокоява, хладнокръ
вието се повръща, а извършените подъ булото на правосъ
дието престъпления, въ името на кЬкаквп висши интереси, 
оставатъ сами предъ Историята!

За това ни свидетелствуватъ произволите на револю
ционните съдилища, за които Клемансо на 22 януарий 188.3 
г. казваше въ Парламента:

„Отговарямъ съ Мишле (Michelet): сждебната дик
татура погуби революцията. Да, понеже, когато настъ
пиха страшните събития, които припомнихъ, създадоха 
изключителни сждилища. Азъ не осъждамъ хората, 
които създадоха на неколко крачки отъ тукъ умразната 
машина, която ги унищожи единъ следъ другъ. Азъ не 
съдя, азъ констатирамъ, че революцията загина отъ 
това, че испълнителната власть обсеби съдебната ; би 
требвало да кажа отъ поглъщанието на съдебната 
власть отъ политическата, върхътъ на която е този 
умразенъ законъ отъ 22 прериалъ (prerial), конто ос
нова сждебната диктатура. Ето кое погуби Революцията“,
Да! Ето една истина и за Франция и за България и за 

всека страна: исключителните съдилища и комисии погуб- 
ватъ правосъдието въ страните, гдето те се създаватъ. Те 
затривагъ и много истински патриоти, които съ работили 
само въ интереса на народа си.

Законодателната власть е неделигируема.
Чл. 9 отъ закона за съденето на министрите е , тъй 

също противоконституционенъ, като противенъ на изричния
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текстъ ка чл. 156 отъ Конституцията. Съгласко ап. II на 
чл. 9 отъ Закона за сжденето на министрите, особената след
ствена комисия

„може да насочва издирването за откриване и ус
тановяване и на такива престжпни факти и действия на 
обвиняемите министри, които, ако и да не сж изброени 
въ законодателното предложение за предаване на сждъ, 
но пссочвагь на некое отъ предвидените въ чл. 155 
огь Конституцията престжпни деяния“,

а съгласно чл. 156 отъ Конституцията 
„предложенията за предаване министрите на сждъ 

требва да ставатъ писмено и да съдържатъ едно по 
едно вспчкнтЪ обвинения и да сж подписани най-малко 
оть 1/4 отъ членовете на Народното събрание.
Отъ това, което казахъ по-рано по принципа за разде

лянето на властитъ, можемь да извадимъ и другъ единъ вир- 
туаленъ сжщественъ принципъ, състоящъ се въ това, че атри- 
буциите, които Конституцията предава на властите, сж не- 
делигпруелт т. е. ни една отъ установените три власти не- 
може да делягпра своята собствена компетентность на 
друга нъкоя власть. Както е законодателната власть не може 
да си присвои чужди атрибути, тъй сжщо тя не може да 
делегира своята власть и своите функции на другиго. Сж
щото се отнася за изпълнителната и сждебнате власти. Тази 
делегация не може да стане нито чрезъ законъ, нитд 
чрезъ решение на Народното събрание. Всичко, което Кон- 
титуцията възлага върху една отъ установените власти, 
требва да бжде извършено направо, непосредствено и лично 
оть оргаштЬ, сьставляющи тази власть. Иначе, ако ра
ботата на едка власть може да бжце вършена отъ другите 
власти, разделението имъ въ смисъль, че те еж разделени 
и независими отъ друга, не би било оправдано.

Кои атрибути на законодателната власть не могатъ да 
бждатъ делегирани на другиго ? Съгласно чл. 155 отъ Кон
ституцията, „Народното събрание може да предава мини
стрите на сждъ за измена на отечеството или на царя, за 
нарушение на Конституцията, за предателство или некаква 
вреда, причинена на царството за лична полза“, а съгласно 
чл. 156 отъ сжщата, предложението за предаването на ми
нистрите на сждъ требва да стане писмено и то да бжде 
подписано най-мзлко отъ 1/4 отъ членовете ’ на Народното 
събрание. Това писмено предложение требва да съдържа 
едно по едно всичките обвинения“. Значи, тези два члена 
отъ Конституцията определять, за какви деяния могатъ да 
бждатъ дадени подъ сждъ министрите, и по какъвъ начинъ 
требва да стане възбуждението на углавно преследваниё. 
Властьта, която може да възбуди углавно преследване срещу 
министрите, принадлежи най-малко на 1\4 отъ членоветЬ на 
Народното събрание въ форма на писмено предложение, въ 
което сж изброени едно по едно всички некриминирани
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.•деяния.- Следователно, една отъ работите на Народното съ
брание, е и тази да възбужда срещу министрите углавно 
яреогЪдвание. То има право да върши и други работи, които 
сж изброени въ чл. чл. 105, 106, 107, 155, 156 и пр. на Кон
ституцията. Въ тЬхъ сж изброени по-важните работи, които 
Народното Събрание непосредствено може да върши. Всички 
тези функции сж възложени отъ Конституцията само върху На
родного Събрание. Не се позволява никому другиму да напише 
предложение за предаване на министра на сждъ. Това право 
е предоставено само на народните представители и то ако 
сж т  брой 1/4 отъ членовете огъ Народното събрание. 
Този функция, която има Народното събрание по чл. чл. 155 
ц 156 отъ Конституцията, е не делегируема. Днесъ е общо
прието и безспорно, че принципа за разделянето на властите 
ме позволява делегируемостьта на функциите. Това даже се 
признава и отъ Държавния обвинитель, който въ своята речь 
казва, че въ нзшзта Конституция немало ни единъ членъ, 
ьш, единъ текстъ, който позволявалъ делегируемосгьта на 
•кл’астите. Единствената делегация, която би могла да се до- 
иустие, това е Държавниягь обвинитель, ксгйто замества на
родните представители; но това замествание е допустнато 
отъ самата Конституция.

По този въпросъ има цела литература.. Ще проци- 
■тирамъ само некой познати автори. Най-ясно и най-силно 
тези идея е представена отъ Есменъ. Той въ една своя студия, 
озаглавена De la diligation du pouroir legis’a tif, поместена 
въ френското списание Revue politique et pariementaire aout, 
1894, лише с л е д у ю щ е ю .

„Юридически едка делегация на законодателната 
власть ни се представлава за невъзможна тамъ, гдето 
сжществуватъ конституции, принадлежащи на френския 
и американския типъ. които сж издадени въ името на 
суверенния народъ, и представляющи основни закони 
по-върховни надъ обикновените закони. Наопаки, тя би 
била възможна тамъ, гдето нфма рижидна Конституция, 
тамъ, кждето закодателя може свободно и суверенно да 
постановява по всички материи . . .

Я по нашите народни и рижидни конституции раз
ните установени власти черпягъ своето сжществувание 
и своите атрибуции отъ самата Конституция. ГЪзи 
власти сжществуватътСа'мо ,по силата на тази Консти
туция въ размера и въ условията, които тя е опреде
лила“, Представителя на некой отъ тези власти не може 
да разпола съ техъ, но само ги упражнява (le titulaire 
d’aucun de. ces pouvotrs n’en a la disposition, mais seu- 
lement I’exerefce). Съ самия фактъ, че Конституцията е 
установила неколко различни власти и е разпределила 

ч между различните власти атрибутите на .суверенитета, 
тя ймплиситно, но необходимо забранява, щото една 
отъ властите да може да прехвърли върху друга една 
‘Своята задача и своята функциия. Една власть, както не
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би могла )да обсеби друга, тъй сжщо не би могла, даже 
за моментъ да абдикира въ полза на друга (de merne- 
qu’nn pouvoir ne saurait empieter sur un autre, il ne 
saurait т ё т е  momentanement abdiquer en faveur d’ufr 
autre). Това би било временно, догдето трае делега
цията, заместване на сжществующата Конституция съ 
нова Конституция. Това сжществуване би било противно 
на принципа на народния суверенитетъ, тъй както той 
е обясненъ въ нашигЬ писани Конституции и на прин
ципа за разделянето на властигЬ. Тсва би значило д* 
излеземъ отъ Конституцията и да навлеземъ съ това въ 
революцията“ (р. 202-—203).
Другъ единъ професоръ Бертелеми поддържа същата 

теза въ същото Revue politique et parlementaire, януарий 
и февруарий 1898 г. Между другою той пише:

„Може да се прехвърли едно право; можешъ да 
дадешъ на едно трето лице мандагь да го упражни. Не 
би било непонятно, какъ единъ окръженъ управитель, 
облеченъ съ властьта да управлява единъ окръгъ, 6st- 
могълъ да прехвърли тази грижа върху избрано отъ 
него лице. Какъ може да се допусне, че единъ парла- 
ментъ, облеченъ съ функцията да законодателствува,, 
може да даде на друга нЪкоя власть да законодателе:- 
вува на негово мЪсто“.
А въ своето „Traiie element air е de drott administratef* 

същия Бертелеми казва:
„КамаригЬ не могатъ да разполагатъ съ законода

телната власть. ТЪ само я упражняватъ. ВластитЬ да пра- 
вятъ закони не е едно право, което имъ е дадено*. 
Това е една длъжность, която имъ е поверена. Законо
дателната власть не може, прочее, да бъде делеги
рана". (стр. 96).
И Ориу, професора отъ Тулузския университетъ усвоява, 

напълно това гледище, като казва :
„Нашата обща доктрина върху естеството на тритк 

власти, тЪхната независимость, върху съществено фор
малния характеръ на закона и правилника не ни позао- 

> ляватъ да усвоимъ идеята за една делегация на законо
дателната власть“.
Гро е на същото мнение. Той казва:

„Наистина, ние не д^дущаме, щото законодател 
ната власть да може да бъде делегирана“.
Жезъ, подържа същата доктрина :

„Здравия разумъ не додуща, щото компетентность?-^ 
да може да бъде делегирана Отъ самия фактъ, че пар
ламента нЬма своя собствена власть, че то има само 
една обективна компетентность, той е длъженъ стри.ктко,, 
да упражнява атрибутит-fe, който му съ дадени огь обик
новеното право. Това е закона за длъжностьта“. (Revu& 
дёпёгаю d'administration, mai,-l904 год). '
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Сжщата теза поддържа и английскиятъ философъ Локь, 
който казва:

„Законодателя не може да прехвърли въ други 
ржце властьта, да се правятъ закони, защото, бидейки 
само една делегирана отъ народа власть, тези, коитс 
я иматъ, не могатъ да я предадатъ другиму".

Тази доктрина има много последователи, отлични 
юрисконсулти и въ Германия, но азъ ще упомена само Рьоне, 
който квзва:

„Има материи, които се разрешаватъ само отъ за
конодателя. За уреждането имъ законодателната власть 
нема право да делегира своите функции другиму“.
Отъ приведените цитати става очевидно, че цклата тео

рия за делегирането на фунциигк е основана върху макси
мата: властьта не се делегира (le pouvoir пе se delegue 
pas). Яко Конституцията е постановила изрично, че известна 
материя требва да бжде решена отъ парламента въ форма 
на законъ или въ форма на решение, че другата материя 
тркбва да бжде решена отъ друга власть, тя го е направила 
въ този смисълъ, защото така го изисква обществения ин
тересъ. И натоварената отъ Конституцията съ тази функция 
власть нема право да прехвърля своя атрибутъ на другиго, и 
прехвърлянето, ако такова стане, е не само противоконсти- 
туционно, но и несжществующе.

Италиянските юрисконсулти Рачиопи и Брюнели въ своя 
коментаръ върху Италиянската Конституция „Commento alio 
statute del regno“ пишатъ за делегацията следующето:

„Нормите, които урегулиратъ компетентностьта на 
разните конституционни органи, не създаватъ субек
тивни права на тези органи, а функции отъ общественъ 
интересъ. И когато Конституцията определя по единъ 
точенъ начинъ атрибуциите между статутнитк органи., 
ни единъ отъ техъ не може нито да си присвои чужди* 
нито да делегира върху други своите собствени. Кон
ституцията е установила съ законите единъ организъмъ» 
създаденъ по такъвъ начинъ, по който да е успешно 
приспособенъ да тълкува народната съвесть; и на този 
организъмъ тя е предписала разни правила, които требва 
да бждатъ, и сж въ действителность, гаранция за най- 
доброто изпълнение на възложената му служба. Прочее* 
какъ той може да прехвърли работата, която е вьзло- 
жена собствено нему върху, другъ органъ, установенъ 
за друга работа, а следователно и съ самото това е по- 
малко отговорящъ на онзи, който прави закони? Нема 
значение твърдението, че законодателното тело нема де
легирана власть, та да не може да му се приложи, из
вестното правило delegatus delegare non potesi защото 
въ държавата само единъ е, който има първоизходната 
власть, —: суверенното тело; а пъкъ начините и. принци
пите за деятелностьта на законодателната власть сж точно
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определено оть самото суверенно тело въ освновния 
държавенъ законъ. Нема никакво значение и твърде
нието, че въ случай на делегация все пакъ е законода
телното тело, което прехвърля върху изпълнителната 
власть една своя работа, както би могло да я пре
хвърли върху една техническа комисия, защото има 
голёма разлика между случая на единъ приготвенъ отъ 
едно техническо лице законъ, но после разискванъ и одо- 
бренъ, той е направенъ законъ отъ законодателното тело, 
съ всичките присущи нему гаранции, и въ случай на 
единъ законъ, заповеданъ генерично отъ това послед
ното, но приготвенъ тайно отъ правителсвото (Томъ 1 § 
69 р. 175 и 176).
Следъ това авторите Рачиопи и Брюнели казватъ, че 

такива делегации въ Италия е имало и сж законни, защото 
^Италианската Конституция не стои по-високо отъ обикнове
ните закони, тъй като тя — Конституцията — се прави отъ 
сжщото законодателно тело, което прави и обикновените 
закони.

Значи, и Рачиопи-Брюнели поддържатъ мнението на 
Есменъ, че делегацията е противоконституционна въ онези 
държави, Конституцията на които се прави отъ Велико На
родно събрание и стои по-високо отъ обикновените закони, 
които се правятъ отъ обикновено Народно събрание, както 
това е съ българската Конституция.

За потвърждение на принципа, че делегируемостьта на 
властите е противоконституционна ще си послужа съ факти 
и данни, взети отъ най-новите събития. Известно е на всинца, 
че въ конференцията за мира въ Парижъ се появи въпроса, 
че Америка треба да поеме задължението да пази въ една 
война своя съюзникъ франция, т. е. да обяви война на всеки, 
който би посегналъ на Франция, но секретаря на Уйлсонъ, 
г. Лансингъ отхвърли това предложение, и по тоя поводъ 
той написа единъ рапортъ, който рапортъ на времето си по
вдигна големъ шумъ. Съ тоя рапортъ Лансингъ искаше да 
докаже на Конференцията, че война отъ страна на Америка 
може да бжде обявена следъ като за това се е произнесълъ 
иейниятъ конгресъ. Следователно, той иска да каже на Кон
ференцията, че съ никакви договори властьта на Американ
ския конгресъ не може да бжде делегирана никому. Извле
чение на рапорта на Лансингъ намираме даже въ некой 
отъ българските вестници. Отъ него азъ ще прочета само
ч-Ьколко реда. Ето ги:

„Съгласно Конституцията, пшеи Лансингъ, на Ща
тите само конгреса има правото да обявява война, 
което право не може нито да се делегира, нито да се 
отнеме чрезъ нЪкакъвъ договоръ. За това, ако въ дого
вора за обществото на народите влезе една клауза,
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която да задължава ЩатигЬ да употребявагъ своигЬ
военни и морски сили, за да наложатъ договора, поя-
вява се въпросъ, да ли това ще бжде Конституционно“?
Ако е веренъ и безспоренъ принципа за неделегируе- 

мостьта на властитЬ, пита се, абсолютно ли е това правила 
или има известни изключения отъ него. Изключения има 
отъ това правило, но то сж изрично установени отъ самата 
Конституция. Ако нЬма направено изключение отъ това пра
вило въ самата Конституция, не може и да има делегация. 
Споредъ нашата Конституция, никой другъ освенъ Народ
ното Събрание не може да прави законигЬ; следователно,, 
то не може да делегира тая своя собствена власть на -snpy- 
гиго, ако за това не е казано изрично въ Конституцията» 
Съгласно чл. 47 отъ тая последната, властьта на Народното 
Събрание да издава закони се делегира отъ самата Консти
туция и върху Министерския съветъ, но при спазването на 
строго опредЬленигЬ, изброени въ него, случаи. Вгнъ отъ 
тЬхъ, при всички други случаи, законодателната власть може 
и трЬбва да принадлежи само на Народното Събрание. Кои 
сж тЬзи случаи при които Министерския съветъ може да 
законодателствува ? „Когато страната е застрашена отъ вж- 
трЬшна или външна опастность, а Народното Събрание не би 
могло да се свика“; само въ такъвъ случай Царьтъ, по пред
ставление на Министерския съветъ и подъ обща отговор- 
ность на министритЬ, може да издава наредби и да прави 
разпореждания, които иматъ задължителна сила, като законъ. 
Значи, при тия условия Министерскиятъ съветъ може да из
върши една законодателна функция, но това той може да 
го извърши, защото тази функция му се възлага отъ самата 
Конституция.

Сжщото отклонение ние виждаме да се допуска и въ 
чл. чл. 73 и 122 отъ Конституцията. Съгласно първата али
нея на чл. 73 отъ сжщата, никой не може ца бжде наказанъ 
безъ присжда отъ надлежния сждъ, която е добила вече 
законна сила. Но това е мирновременно положение. Ако,, 
обаче, се намираме въ война или страната се обяви въ военно 
положение, действуватъ военно полевитЬ еждилища. Съгласно 
последната алинея на сжщия членъ, военното положение 
може да бжде обявено само съ законъ, гласуванъ отъ На
родното Събрание. Но, ако това последното не заседава, 
военно положение за цЬлата страна или часть отъ нея може 
да бжде обявено и съ указъ подъ общата отговорнветь на 
министригЬ. Значи, и тукъ се допуща едно отклонение отъ 
общото правило. Сжщото виждаме и въ чл. 122 отъ Кон
ституцията.

Отъ всичкитЬ членове, които цитирахъ, отъ Конститу
цията, най-типично е изразено това отклонение отъ общото 
правило въ чл. 47, Привеждамъ; ги, като доказателство на 
това, че, ако може къкога да стане нЬкое отклонение отъ
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принципа за разделяне властьта, то требва да бжде указано 
въ самата Конституция. Иначе е невъзможна делегацията 
на властьта.

Но положението, при което ние се намираме, е още 
повече усложнено. Усложненостьта иде отъ това, че делега
цията, която прави закона за сждене министрите, за една 
еждебна функция върху една особна комисия, въ която влиг 
затъ и 6 души народни представители, има тази особеность, 
че т%зи шесть души народни представители, безъ да изгуг 
бятъ качеството си като такива, въ разни времена и.граятъ 
разни роли: единъ пжть, като законодатели, които гласуватъ 
законите за народната катастрофа и за сждение министрите, 
ртори пжть, като законодатели — тжжители, гласували да 
се започне предварителното дирене възъ основа на сжщите 
тези закони; трети пжть въ сжщото си качество се явяватъ 
като следователи по възбуденото срещу насъ углавно пре
следване и четвърти пжть се явяватъ да гласуватъ за дава- 
нието ни подъ сждъ. Това е върхътъ на смешението, на ку- 
мулацията на длъжностите!

Какво ще е юридическото последствие, ако се уважи 
искането ни за иеделегнруемостьта на властите?

То е, че сжда ще разчисти още отъ самото начало 
целъ редъ престжпления, съ които той не може и не би 
требвало да се занимава. Ако е неделегируема властьта, 
предвидена по чл. 156 отъ Конституцията, Държавниятъ 
сждъ ще може да се занимава само съ онези престжпления, 
които сж означени едно по едно въ законодателното пред
ложение, а за другите ще каже; понеже те сж повдигнати 
възъ основа на единъ противоконституционенъ законъ, съ 
техъ нема да се занимавамъ. Кои сж престжпленията, съ 
които Държавниятъ сждъ ще може да се занимава? Тесж на 
брой петь. Първото е за обявяване на войната и се намира 
изложено въ първия пунктъ на Обвинителния актъ. Второто 
е  за турянето въ изпълнение четирите договора, по сключ
ването на 500-милионния заемъ (п. 4 отъ Обв. актъ). Третото 
е закона за секвистиране имотите на чуждите поданници 
(п. 1и отъ Обв. актъ). Четварто престжпление, което фигу
рира въ законодателното предложение, е за разделъ 111 отъ 
Военно-наказателния законъ (п. 8 отъ Обв. актъ). И петото 
е за шинелите на Гендовичъ (п. 11 отъ Обв. актъ). Това сж. 
те петьтехъ престжпления, които могатъ да бждатъ пред- 
метъ на разискване отъ Държавния сждъ. Всички други, 
понеже сж плодъ на една противоконситуционна делегация, 
извършена по чл. 9 отъ Закона за еждението на министрите, 
не могатъ да бждатъ разглеждани отъ него.

Но чл. 9 отъ закона за еждението на министрите, 
конто е противенъ на Конституцията, би могълъ да получи 
«дно разумно тълкувание въ смисъль, че Особенната след
ствена комисия може само да насочва издирването за откри
ване и установяване и на такива престжпни факти и дей-



127

твия, на обвиняемия министъръ, които сж визирани въ 
-чл. 155 отъ Конституцията т. е. да събере матсриялп по да
лото, вънъ отъ означения въ законодателното предложение 
ц този материялъ требва да се представи на Народното Съ
брание, което, ако намери, че той може да послужи за 
обвинения на министра, има право да направи формално 
предложение, съгласно условията на чл. 156 отъ Конститу
цията за възбуждане углавно преследване и по него. Яхо 
Народното Събрание вземе ново формално решение за въз
буждане второ углавно преследване, само въ такъвъ случай 
Особната следствена комисия може възъ основа на гласу
ваното отъ Народното Събрание допълнително законода
телно предложение да започне допълнително дирене. Безъ 
наличностьта на такова едно допълнително законодателно 
предложение, което да отговаря на формата и предписанието 
на Конституцията, не може да се възбуди углавно преслед
ване противъ министра. Само такова тълкувание може да 
бжде дадено на чл, 9 отъ Закона за сждението via мини
стрите отъ 1919 г., за да се избегне отхвърлянието му като 
противоконституционенъ.

Ще ви моля да се спрете на този въпросъ и да приеме 
те възгледа за неделегируемостьта на властьта и тълкуването 
на чл. 9, защото, по такъвъ начинъ далото се опростотво- 
рява и вместо да имате 35 преступления, ще останатъ за 
разглеждане само петь. Но и отъ гЬзи петь преступления 
едното изчезва за всичките обвиняеми, защото известно ви 
е, че Особната следствена комисия намери, какво по Закона 
за секвестиране имотите на чуждите поданници нема пре
ступление, и даде мнение по него да не се възбужда ни
какво обвинение. Я за обвинението по шинелите на Христо 
Гендовичъ сжщата следствена комисия даде заключение да 
бждагь отговорни само министъръ-председателя и министъра 
на финансите. Така щото, спрямо другите колеги общите об
винения оставатъ само три.

Отъ това се вижда, че юридическото последствие отъ 
принципа за неделегируемостьта на властите е отъ големо 
значение за защитата на министрите.

Защо Конституцията изисква да бждатъ означени не
пременно едно по едно въ законодателното предложение 
всички деяния, за които се иска преследванието на мини
стрите и защо изисква това да бжде направено непременно 
отъ Народното Събрание?

Споредъ Конституцията, изисква се, щото Народното 
Събрание, което дава министрите подъ сждъ, да бжде госг 
подаръ на две работи: 1) на числото на престжпленията, за 
които ще се сждятъ министрите и 2) на строгата процедура 
за захващането на процеса. Тези сж двете начала, които 
нашата Конституция е усвоила и които сж сжществени. Съ- 

„гласно чл. 155 отъ Конституцията четири сж на брой пре-
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стжпленията, за които може да бжде сжденъ министра. Я зг. 
да бжде господарь Народното Събрание за сжденето на ми
нистра, не е достатъчно те да бждатъ изброени, но се изисква, 
щото, всЬко едно престжпление, което се сочи за възбуж
дане на углавно преследване, да мине презъ контролата на 
Народного Събрание и то подъ известна форма. Другояче 
не може да става възбуждането на углавно/о преследване 
противъ министра.

За изброените въ законодателното предложение петь, 
деяния процедурата е редовна и съобразна съ предписанието 
на Конституцията. Всичко прибавено отъ Особ. след. коми
сия вънъ отъ законодателното предложение, требва да се 
отстрани. Но тъй или инакъ, фактически, работата на осо
бената следствена комисия, не само по законодателното^ 
предложение, но и онази по нейна инициатива, е дошло въ 
Народното Събрание не съ петь, съ 31 пункта.

Какво става въ Народното Събрание, когато се явява 
предложението за даването ни подъ сждъ ?

Съгласно закона за сжденето на министрите, когато 
комисията свърши работата си, тя препраща своето заклю
чение въ Народното Събрание, за да се произнесе то по 
него. Заключителното постановление на комисията е внесена- 
отъ Държавниятъ обвинитель въ Народното Събрание съ 
писмо № 426 отъ 15. 111. 1925 г. Въ това предложение на 
прокурора не се казва възъ основа на кой членъ отъ 
Конституцията то се внася. То требваше да бжде направена 
възъ основа заключителното предложение на комисията, 
безъ да бжде прибавено нЪщо къмъ него. Обаче, ние виж
даме да се върши тъкмо противното. Така напр., комисията 
казва, че по закона за секвестиране имотите на чуждите 
поданици и по сключването ка 150-милиониятъ авансъ- 
заемъ нема никакво престжпление; следователно, не мсже 
да се подържа никакво обвинение. При все това Държав
ниятъ обвинитель, като съставлява своето предложение до 
Народното събрание, е вмъкналъ въ него и тия два пункта. 
По тоя поводъ въ Народното Събрание се завързва споръ 
между депутата Мушановъ и Държавниятъ обвинитель.
Г. Мушановъ пита, съ кое требва да се занимаватъ депу
татите, съ предложението на Държавния обвинитель ли, или 
съ онова на Особната следствена комисия? По закона, 
казва тсй, ние требва да се занимаемъ съ предложението 
на комисията, а не съ това на Държавниятъ обвинитель. 
Възражението, което се направи на това негово запитване, 
беше, че това е едно препроводително писмо. Както и да е, 
въ края на краищата, Народното Събрание прие предложе
нието на Държавииятъ обвинитель тъй, както то бе внесено, 
т. е. несъобразно съ заключителното постановление на 
Особната следственя комисия.
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Яко е вЬрно, че, за да се възбуди углавно преслед
ване срещу министрит-fe, тр-Ьбва да има законодателно пред
ложение, въ което да сж изброени едно по едно деянията 
по които Tfe се обвиняватъ; ако е efepHo, че, вънъ отъ 
петьгЬхъ изброени въ законодателното предложение обвине
ния, въ заключителното постановление на Ъсобната следст
вена комисия, а така сжщо и въ предложението на Държав
ния обвинитель, сж прибавени други пунктове, безъ да е 
имало допълнително законодателно предложение, което да 
бжде приподписано най-малко съ отъ членове-rfe на На
родното събрание, може ли да се приеме, че предаването 
ни на сждъ е станало по чл. 156 отъ Конституцията по всич- 
кит-fe пунктове на обвин. актъ? Разбира се, че не. Решението, 
тъй както е взето, въ тази форма, инцидентно и по допъл
нително събранъ материалъ, а не чрезъ едно специално до
пълнително предложение, подписано отъ V4 народни пред
ставители, въ което да сж изложени и посочени едно по 
едно допълнителнит-fe обвинения вънъ отъ петьтЬхъ пункта, гла
сувано и прието отъ Народ. Събрание, е едно решение, 
което не отговаря на разпорежданията на чл. 156 отъ Кон
ституцията. Ето защо мисля, че гласуването за даването ни 
подъ сждъ и по другит-fe пунктове, които не фигуриратъ въ 
законодателното предложение и за които не е било напра
вено допълнително предложение, въ което Tfe да бждатъ на- 
броени едно по едно, не може да се счита за гласувани, 
при което не сж изпълнени предписанията на Конституцията.

Противоконституционенъ е и чл. 21 отъ закона 
за сждене на министрите.

Азъ ще установя предъ васъ, че и чл. 21 ал. Ill отъ 
Закона за сжденемо на министрит-fe е тъй сжщо противо
конституционенъ, и като такъвъ да не се прилага въ случая. 

Въ ал. Ill на този членъ чегемъ следното:
„При това, Държавния сждъ постановява и ре

шава въпроса за виновностьта и налагане наказание и 
тогава, когато разкритигЬ на сждебното дирене обстоя
телства изм-Ьняватъ прзстжпното деяние отъ обвинител
ния актъ въ такова деяние, което е подсждно на об- 
щит-fe сждилища“.
Припомняте си, че въ едно заседание гражданския 

ищецъ г. Гуневъ казва, че, ако Държавния сждъ не нам-fep  ̂
еиементигЬ, предвидени по чл. 155 отъ Конституцията, въ, 
такъвъ случай да бжде приложенъ чл. 431 отъ общия нака- 
зателенъ законъ и това да бжде направено възъ основа на 
чл. 21 ал. {II отъ закона за сжденето на министригк. Из
вестно е, че компетентностьта се установява или отъ Кон
ституцията, или отъ обикновенъ законъ и че всЬка кош а-

В
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тентность, която е установена отъ Конституцията, не може 
нито да се увеличава, нито да се намалява съ обикновенъ 
законъ. Тя може да бжде увеличена, или намалена само 
чрезъ измЪняваке на съответния текстъ въ Конституцията. 
Ако последнята определя известна компетентность, тя не 
може по никой начинтА да се изменя съ обикновенъ законъ. 
Този принципъ е безспоренъ, защото, ако се допусне, щото 
компетентностьта, установена отъ Конституцията, да бжде 
разширявана или намалявана съ обикновенъ законъ, би зна
чило съ последния да се измени или отмЪни самата Консти
туция ; а знае се, какъвъ е реда и начина, по който може да 
става изм^няването и отъ Великото Народно Събрание. Ако 
компетентностьта е за обикновена материя и е установена 
отъ обикновенъ законъ, тя може да бжде изменена, било 
разширително, било стеснително, съ обикновенъ законъ.

Компетентностьта на особенния държавенъ сждъ е ус
тановена отъ Конституцията въ ограничителенъ смисъль само 
за изброенитЪ въ чл. 155 отъ Конституцията престжпления.

И наистина, по чл. 156 отъ Конституцията, министрите 
се сждятъ отъ единъ особенъ държавенъ сждъ. Компетент
ностьта на този сждъ, който вие образувате и представля
вате, е; установена отъ сжщата. Въ чл. 155 оть Конститу
цията сж изброени деянията, за които единъ министръ може 
да бжде даденъ подъ сждъ. ТЪ сж; изм-кна на отечеството 
или царя, нарушение на Конституцията, предателство и при
чиняване вреда на царството за лична полза. РЬзи сж чети- 
рит^хъ министерски престжпления, за които се призовава 
особенъ държавенъ сждъ да се произнесе. Това казва Кон
ституцията; тъй е по нея. За други престжпления, вънъ отъ 
изброените, особения държавенъ сж дъ  не може да се про
изнася и за тЪхъ министра не тр-Ьбва да бжде сжденъ предъ 
него. Защо? Защото по-после ще видимъ, че Конституцията 
е искала минисгригЬ да не бждатъ сждени освенъ за онЪзи 
престжпления, които сж изброени въ нея изчерпателно и 
само за тЪзи престжпления тя свиква единъ особенъ дър
жавенъ сждъ.

Като е наредила така Конституцията, може ли единъ 
обикновенъ законъ да каже: особения държавенъ сждъ нЪма 
да сжди само за гЬзи (четири) деяния, но той а\е сжди и 
наказва министритЪ и за деянията по общия наказателенъ 
законъ, стига rb да бждатъ разкрити презъ течение на 
процеса.

Отъ това се вижда, че съ текста на чл. 21 отъ закона 
за сждение на министригЬ се заобикаля Конституцията, спо
редъ буквата и духа на която компетентностьта на Държав
ния сждъ се изчерпва само съ изброенитЪ въ чл. 155 четири 
престжпления и че всЬки единъ обикновенъ законъ, който 
*би дошелъ да разшири неговата компетентность, ще бжде 
.материално противоконституционенъ законъ. И така : Ний, 
яюдсжцимитЪ, молимъ сжда да приложи чл. 155 отъ Консти
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туцията, който гласи, че можемъ да бждемъ сждени опп 
ъасъ само за четири престъпления, а противната страна се 
сила, на чл. 21 ал. 3 отъ закона за сжденето на министритЪ 
който е въ явно противоречие съ чл. чл. 155 и 158 отъ Кон
ституцията, и иска да ни сждите и за обикновенно престжп
ление. Въ такъвъ случай, не ще съмнение, ще се даде пред
почитание на Конституцията.

Съ сжщия въпросъ бЪше сезиранъ й първия Държа
венъ сждъ. И тамъ се поддържаше сжщото, т. е. че Дър
жавния сждъ може да се произнесе инцидентно и по деяния, 
наказуеми отъ обикновенъ углавенъ законъ. Щомъ Държав
ния сждъ, който има една строго определена функция, почне 
да се занимава и съ обсжждането на деяния, които не сж 
отъ негова компетентность, той се преобръщв въ единъ 
обикновенъ сждъ; а знае се, че той е единъ особенъ сждъ. 
Такава трансформация на единъ сждъ въ другъ нашата кон
ституция не допущэ. По този въпросъ ето какво се казва въ 
нрисждата на първия Държавенъ сждъ стъ Зи. VI. 1S03 г .:

„Престжпленията, които сж предвидени въ чл. 155 
отъ Конституцията, сж престжпления специални, мини
стерски, сжденето и наказанието на които е възложено 
отъ самата Конституция (чл. 158) на особенъ нзреченъ 
Държавенъ сждъ, състава на който се опред&пя отъ 
специаленъ законъ за сжденето на министригЬ. Назна^ 
чението на този сждъ е да сжди и наказва министер
ските престжпления и за това специално се свиква. Не
говата компетентность не се простира върху престжп
ления, наказуеми по общия наказателенъ закокъ. Пра
вилата на углавното сждопроизводство служатъ за рж- 
ководсгво и на Държавния сждъ при сжденето и реша
ването на д-Ьлото, обаче чл. 352 огъ това сждопроиз- 
водство не може да бжде ржководящъ и за Държав
ния сждъ, защото този членъ визира сждъ, който въ 
реда на сждебната иерархия стои по-горе отъ сжда, на 
който е подсжднс сждимото деяние; визира сждъ, който 
има обща, а не специална или ограничена подсудность, 
каквато е тая на Държавния сждъ; визира, следова
телно, сждилищата, които се намиратъ помежду си въ 
йерархическа подчиненость, споменати въ чл. 1 отъ За
кона за устройството на сждилищата. Държавния сждъ, 
призванъ за специалния случай, изчерпва своята мисия 
съ разрешението на въпроса, за който е призванъ да 
се произнесе“. (Стр. 105 отъ присждата).
Държавния сждъ въ този свой пасажъ е възпроизвелъ 

цЪлата конституционна система за особната ограничена кон- 
летентмость на особния Държавенъ сждъ. Ще ви помоля 
прочее, да приемете, че чл. 21 ал. 3 отъ Закона за сжде
нето на министрит-fe е противоконституционенъ ; а**' следова
телно и възъ основа на него да не приложите било чл. 431,
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било другъ нЪкой членъ отъ общо наказателния законъ 
Това ще направите по он^зи съображения, които изложихъ 
по-рано, именно, че по Конституцията Народното събрание- 
трЪбва да бжде господарь на тази изключителна и изчерпа
телна материя, по която министрите требва да отговарятъ..

* *
Противоконституционностьта на закона за На
родната катастрофа. Той е законъ-присжда *). 

Той е личенъ.
1 1 Сега ще премина къмъ излагане съображенията, по които 
рЗакона за народната катастрофа е изцело материално некон- 
II;титуционенъ, и като такъвъ не може да бжде приложенъ;* 
И|.]отъ това практическия резултатъ нема да бжде малъкъ: 
Извиненията по дипломатическата подготовка на войната, на 
ЩШйното обявяване и ржководството й нема да бждатъ пред- 
| | 1етъ на обсжждане.
р  - Много сж съображенията, по които Закона за народ
ената катастрофа е противоконституционенъ. Споредъ 
I Менъ, той е ноторно такъвъ. Всички говорятъ за не
говата противоконституционность, но за сжда и за защитата 
това не е достатъчно. Ние ще требва да преценимъ въпроса 
юридически и да изложимъ съображенията, съ които ще до- 
кажемъ предъ сжда, че това не е законъ. Ето коя ще бжде 
моята задача.

Държавния обвинитель говори по този въпросъ и каза, 
мимоходомъ, че било щастие, дето закона за народната ка
тастрофа не билъ законъ-присжда. Говорило се, че той е 
такъвъ, но не било верно; съ него не се визирали некой 
лица. Яко беше тъй, немаше освенъ да благодаримъ на 
Държавния обвинитель. 1ой се задоволи да прибави само, 
че нещастна би била онази страна, която би си позволила 
да издаде законъ-присжда.

Нека видимъ, до колко това твърдение на Държавния 
обвинитель се оправдава. За целыа нёма освенъ да проче- 
темъ самия законъ. А прочетемъ ли го, ний ще видимъ, че 
той е законъ-присжда; че въ него се визиратъ и лицата, за 
които той е издаденъ, само че не сж споменати имената имъ. 
Чл. 1 отъ него казва:

„Чл. 1. Лицата,чоито сж взели активно участие въ обя
вяване на войната, 1915/1918 г., безъ да бжде предва-

1 Това гледищ е с е  възприе напълно отъ К оронните Сждии въ Ш 
Д ър. Сждъ въ  TtxHoxo о собен н о  мнение- То с е  възприе и отъ  Обик. 
Нар. съ брани е п резъ  1923 — 1924 год. Министра на п равосж дието и 
министръ-председателя прокламираха закона за  Нар. катастрофа като- 
противоконституционенъ, като законъ-присж да, като варварски. При 
все това Народ, събрание о т у Ь н и  само допълнението му, което з а с я 
гаше дадени те подъ сж дъ  бивши министри отъ  блока, а го остави въ. 
сила спрЪмо либералните министри. П олитически нрави!



рително свикано и консултирано Народното Събрание, 
сжщо и онЯзи, които сж издали и заповядали турянето 
въ действие на раздЯлъ 3-й отъ Военно-наказателния 
законъ отъ 23 септемврий 1915 год., старъ стилъ, преди 
да бжде гласуванъ отъ Народното Събрание, се сждятъ 
за пзмЬна на отечеството и нарушение на Конститу
цията и се наказватъ: съ доживотенъ строгъ тъмниченъ 
затворъ, а, ако сж действували користно, наказватъ се 
смъргь.

„Чл, 2. Съ сжщото наказание се наказватъ лицата, 
които сж взели активно участие въ дипломатическата 
подготовка или въ ржководството на войната осъ 1915 
до 1918 г, като сж нарушавали законитЯ или сж дей
ствували съ користна цель".
Ако въ законътъ бЯше казано, че се сждятъ и наказватъ 

.лицата, които сж взели активно участие въ обявяването въобше 
-на една война, тогава той нЯмаше да бжде законъ-присжда; 
«но з'акона за Народната катастрофа говори за лицата, „които 
сж взели активно участие въ дипломатическата подготовка 
«въ обявяването и въ ржководството на войната отъ 1915 до 
1918 г.”. Може ли при този ясенъ текстъ да се твърди, че 
това не е законъ, който визира лица? НЯма нужда да се 
споменуватъ изрично имена, щомъ е казано, че ще се сждятъ 
и наказватъ онЯзи министри, които сж взели активно участие 
въ дипломатическата подготовка въ обявяването, или въ рж- 
кодство на войнат а 1915fl918 г. Имената на тЯзи министри 
се знаятъ формално; ще ги намерите въ манифеста, съ който 
е съобщено на народа, че войната ни е обявена. Тъй щото 
твърдението на Държавниятъ обвинитель, че закона за Народ
ната катастрофа не билъ законъ-присжда, и че съ него не се 
били визирали никакви лица, е едно твърдение, което не се 
оправдава отъ фактическа страна. Макаръ да не се спомену
ватъ имената на Тончева, Петкова, Пешева и др., отъ това 
не може да се извади заключение, че той не визира тЯхъ. 
Щомъ се казва; „Лицата, които сж взели активно участие 
въ обзвявание на войната 19/5/1918 г .; то се знае, че тЯзи 
лица не могатъ да бждатъ други освенъ министритЯ отъ 

•кабинета на 'д*ръ Радославовъ; а тЯзи министри сме ний 
тукъ, подсждимитЯ. Въ чл. 1 е казано:

„ОнЬзн, конт о сж издала н заповЬдалп турянето въ 
действие на раздЬлъ III отъ Военно-наказателнпя законъ отъ 
j 3 .  ,\Х 1915 год ., преда да бжде гласуванъ отъ Народното 
С ъ б р а н и е А кои сж тЯзи лица? ТЯ сж пакъ министритЯ 
отъ кабинета на д-ръ Радославовъ, а именно г. г. Радосла
вовъ, Тончевъ, Петковъ, Пешевъ, Поповъ, Бзкаловъ, Апосто- 
довъ и Жековъ. Щомъ това е така, може ли да се отрече, 
че единъ законъ, който визира авторитЯ на единъ конкре- 
тёнъ актъ, не е законъ-присжда? Да каже, че се сждятъ и 

.наказватъ онЯзи, които сж издали и заповЯдали турянето



134

въ действие раздЬлъ 111 отъ Наказателния законъ, то е се 
сжщо да издадешъ присжда срещу упоменатите министри - 
Това е смисъла и значението на този законъ. Той е законъ 
по наименование; но е ли той законъ и по съдържание, за
щото не всеки актъ, миналъ презъ Народното Събрание, 
и носящъ името законъ, може да бжде такъвъ. И наистина, 
единъ законодателенъ актъ може да носи егикетътъ на за
конъ, но въ сжщность да нема силата и значението на та
къвъ.

Че закона за Народната катастрофа е лтенъ, се вижда 
отъ обстоятелството, че авторите му вносители заявиха из
рично въ Народното Събрание, че чл. 1 и 2 отъ закона се 
прави за министрите отъ кабинета на д-ръ Радославовъ.

За да се види, да ли единъ законъ е такъвъ въ истин
ската смисъль на думата и да ли въ нищо не противореча 
на Конституцията, требва да се обсжди, между другото и 
неговото съдържание. За това требва да се попитаме; какво 
нещо е законъ? Нашата Конституция говори за много работи, 
обаче тя не определя, какво нещо е законъ, Определението 
на понятието законъ азъ дирихъ да намеря и въ другите 
действующи конституции, но никжде въ тёхъ не намёрихъ 
да се определя, що е законъ. Само вь декларацията за пра
вата на човека и въ старите френски конституции се среща 
дефиниция на понятието законъ. Предполага се, че за зако
нодатель ще бжде изпратенъ отъ народа онзи, който има 
елементарните понятия за закона. Тъй си обясняватъ таж 
работа мнозина автори. Те разсжждаватъ така: ако есте
ствената работа на законодателя е да прави закони, той 
безъ друго требва да знае, какво нещо е законъ. Обаче, 
презъ време на френската революция, презъ 1789 год. треб
ваше да се напомни на народа въ една декларация, какво 
нещо е законъ.

Така въ чл. б отъ Декларацията за правата на чозЬт- 
п гражданина е казано: „закона е изражение на общата 
воля. Всичките граждане иматъ право да участвузатъ въ 
издаванието му лично йли чрезъ техни представители. (La 
foi est I’expression de la vofonte generale . .

Това определение е възпроизведено въ чл. 4 отъ Кон
ституцията отъ 1793 г, гдето е казано: „закона е свободт ш 
торжественно изражение на общата воля; той е еднакъвъ 
за Лсички, било че покровителствува, било че наказва. Той 
може да заповеда caitfo това, което е право и полезно за 
обществото; той може да забранява само онова, което му е 
вредно“.

Сжщото е приповторено въ чл. 6 отъ Конституцията 
отъ 5 фруктидоръ, година Ш — 22 августъ 1795 г.: „закона е 
общата народна воля, изразена отъ болшинството или на 
гражданите или на техни представители. (La loi est ia voJontL 
generale exprimee par la majorite ou de leurs representants)*.-
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Но и това определение пакъ не е достагьчно, защото 
намъ е потребно да зкаемъ, какво -нещо е законъ по ^ д е р 
жание или по предметъ. Безъ това важно условие ние не 
сме въ състояние да определимъ, да ли даденъ законъ въ 
действителность е такъвъ; и, само когато това ни е известно, 
ний можемъ да кажемъ за единъ законодателенъ актъ, че 
той е законъ не само по форма и наименование, но и по 
съдържание. Закона не е нищо друго освенъ една отвле
чена, абстрактна норма, която определя отношенията между 
гражданите, между гражданите и държавата и други некой 
юридически личности (община, окржгъ и пр.). Въ всеки слу
чай закона е еднз абстрактна норма, която определя из
вестни юридически отношения. Значи, първото условие, на 
което требва да отговаря закона, е, че това, което Народното 
Събрание издава като законъ, требва да има за предметъ 
не известни лица, не отдЪлнп конкретни факти, а нещо 
общо — за всички, и то за въ бждаще време, а не за минало 
време. Следователно, съдържанието на закона или съдържа
нието на акта, който се нарича законъ, требва да бжде 
абстрактно, а не конкретно и не лично т. е. да не се отнася 
до известни факти и за известни лица.

Ще видимъ, че това е мнениато на авторитетни юрист- 
консулти и публицисти.

Знаменития Порталпсъ, въ своя Discours preliminaire 
sur le code civil казва следующего:

„Закона постановява вурху всички; той разследва 
хората масово, и никога като частни лица ; той не 
трёбва да се бърка въ конкретнит% факти, нито въ 
споровете между гражданите. Закона е една търже
ствена декларация на суверенната воля върху единъ 
предметъ отъ общъ интересъ“.
Виждате, следователно, че закона, споредъ Парталисъ, 

требва да се отнася до всички и никога да не визира частни 
лица и факти.

Наредъ съ Порталисъ стои и най-дълбокия и знаменитъ 
французски юристъ Мерленъ (Merlin). Той е старъ по време, 
но е младъ по мислите си. Мерленъ е известанъ не само въ 
Франция, но и въ целия светъ; затова, когато некой ще 
иска да подкрепи некое сериозно мнение, той непременно 
ще го направи съ цитати отъ него. Той, изхождайки отъ 
това понятие за изражение на общата воля, като източникъ 
и основа на закона, въ своето съчинение „Pepertoire universei 
de Jurisprudence“ казва следующето:

„Ние казахме, че закона е изражение на суверен
ната воля. Следва ли отъ тази дефиниция, че всеки 
актъ, който изразява суверенната воля, требва да се 
счита като законъ? На така зададения въпросъ Мерленъ



продължава, както следва: „Това требва да бжде тъй, 
или дадената отъ насъ на законна дефиниция е лъж
лива ; защото да определишь единъ предметъ, значи 
да го охарактезирашъ по начинъ, щото дадената на този 
предметъ дефиниция да не може да се приложи на 
другъ предметъ“.

„Но ще кажете ли вие, че, когато атинския народъ 
осжждаше Сократа на смърть, съ това той правеше 
законъ? Ще кажете ли вие, че, когато римляните из
гонваха Кориолана1) изъ своите стени, неговата воля 
можеше да се счита като единъ законъ?“

Безъ съмнение не: защото, за да образува единъ 
актъ законъ, не стига само, щото волята, отъ която той 
произлиза, да бжде воля на по-големото число, т. е. на 
болшинството. Потръбно е, щото материята, върху която 
се постановява желанието на единъ народъ, да бжде 
обща за всички, и, ако некога единъ народъ би упраж- 
нипъ своята власть, или би изразилъ волята си върху 
частни предмети, това не ще бжде като суверенъ, но 
като правителство: тогава той не действува като зако
нодатель, но като сждия; и вместо да прави законъ, 
той само дава заповедь или произнася само едно ре
шение.

Значи, не е верно, че всеко изражение на общата 
воля е законъ? Съвсемъ не; но неверно е, че волята, 
даже на болшинството, е обща воля, когато тя се отнася 
до частенъ фактъ.

Прочее за да бжде една воля истински обща, 
потребно е, щото целиятъ народъ, отъ когото тя про
изхожда, да постановява само върху своите общи инте
реси ; и въ този случай очевидно е, че нема никаква 
несправедливость въ закона, защото тогава всеки, под
чинявайки си, като личность, на условията, наложени 
отъ него на другите, е еднакъвъ съ последните.

Нека отбележимъ, впрочемъ, че, за да бжде пред
мета на закона общъ, достатъчно е, той да обхваща 
абстрактно, било лицата, било нещата, върху които той 
се отнася, и че той изгубва своя характеръ, когато се 
занимава специално съ еди кое лице, еди кой фактъ, 
еди кое действие.

■>) Кориолакъ б£ш е знаменить римски генерал ъ  отъ V вЪкъ преди  
М еуса Христа. С ледъ като принеса блестящ и услуги  на своето  о т еч е
ство, той си н азл еч е птЬвъть на П лебса (народа), който отказа да го  
назначи за  консулъ. О бвиненъ по-после отъ народнитЪ оратори, той  
биде осж денъ  на изгнание. Нам%рилъ п р и беж и щ е у В ол ск игё, врагове  
на римлянигЬ, той дохож да и се  разполага на лагеръ  предъ  вратит-fe на 
Римъ. И зплаш ените С енатъ и н ар одъ  напраздйо му изпращ аха няколко  
депутации, за  да го преклонатъ. Той ид%ше да разруш и Римь, но бЪше 
грогнатъ отъ молбят^ и сълзят Ь на майка си Ветурия и на ж ен а  си  
Валумння и се  оттегли.
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Въ това отношение, очевидно е, че не може да се 
считать като истински закони онези отъ актовете на 
законодателната власть, съ които постановява върху 
предмети отъ чисто м^стенъ или личенъ интересъ.

Така, разрешението на едно общественно учреж
дение да отчужди единъ недвижимъ иметь; да се поз
воли на една община да наложи известни такси за покри
ване нуждите, не значи да прави законъ, но единъ актъ 
отъ върховно управление.

Но защо гкзи актове се наричатъ законъ? Защото 
'Учредителното събрание е запазило за законодателната 
власть правото да се занимава съ ткзи работи и защото 
то, оть друга страна, то съ декрета си отъ 2. XI 1789 г. 
е искало, щото всичките тези декрети да бждатъ санк
ционирани отъ краля и безразлично да се наричатъ 
закони“ (Т. VH, стр. 5^3).
Язъ ще цитирамъ още некой автори по гражданското 

право, за да не остане съмнение, че днесъ всичките юристи 
-сж съгласни въ едно, а именно, че закона е една абстрактна 
й 'обща норма.

Професора при парижкиятъ университетъ Анри Капн- 
тапъ въ своя „Уводъ къмъ изучване на гражданското право" 
жвэва * •

„Закона е едно общо и отвлечено правило, т. е. 
той е направенъ не за единъ особенъ случай, но за 
всички случаи, при които отношенията, които той урежда, 
би се повторили“.
Dalloz въ Репертоара на думата „Loi“, N2 2 казва:

„Закона се отправя къмъ всички граждани . , без
различно отъ лицата; равенъ за всички, направенъ за 
общите интереси, той губи своя истински характеръ, 
ако предвижда единъ частенъ случай, само за преиму
щество на едно или няколко лица“.
Точно тоза виждаме въ кашиятъ случай, защото закона 

.за Народната катастрофа предвижда само известни факти и 
е само за едно или няколко лица. Ето защо този законъ, 
споредъ думите на Далозъ, губи своя характеръ на такъвъ, 

Тези сж Дефинициите и мненията на юристите, циви- 
листи и криминалисти. Сега нека видимъ и мнението на кон- 
стмтуциокалисгите, т. е. на учителите и авторите по кон
ституций н н:о то п p-а во.' И те съ' напълно съгласни съциви- 
Лйстите. ■.

Първо, место изъ между техъ. заем а Есменъ. Той въ 
своето съчинение Elements de droit Constitutionnel казва:

„Суверинитета се е упражнявалъ и се упражнява 
ето два начина; или суверекътъ (Царя или Народното 
събрание) Щ® го упражнява произволно, като по свое 
усмотрение взема всеко решение и издава всека запо-
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ведь споредъ обстоятелствата или ; пъкъ наопаки, ще 
има'определени и известни отъ по-рано правила, които 
въ даденъ случай ще диктува на суверена решението,;, 
което той требва да вземе. Тези определени правила, 
предшествующи факта, който урегулирватъ, могатъ дз. 
се установятъ само отъ суверена и се нзричатъ закони» 
Първата форма на управление е деспотическа, а вто
рата — законна.

Нема истинска свобода, даже при народно прави
телство, ако Народното събрание може да взема прс~ 
изволно некакви мерки, срЪщу единъ опредЬленъ граж- 
датнъ. (Contre un citoyen determine), противни на об
щите закони.' Покровителствената добродетель на за
кона се крие въ неговото понятие. fCe qua fuit la vertu; 
protectrice de la loi, c'est sa coception meme. Действи
телно, то може да бжде определено така: едно пове
лително или забранително правило, наложено отъ су
верена, който го установява, не за частенъ, но за общъ 
интересъ; не спрямо едно пзвЪстно, изолирано лице, но 
спрямо всички; не за миналото, но за бждащето п за
винаги. При тези условия закона не може да бжде не- 
справедливъ; той се знае предварително отъ всички» 
които го нарушавагь“.
Росен въ своето съчинение ^Cours de droit Constita- 

tionnel“ (t 111 72-r lecon) казва:
„Разгледанъ закона въобще, ще се намерять-два. 

вида отличителни характера: инициатива и общность 
(generalite).
Реновуеръ въ съчинението си „Science de la morale" (L 

.И, p. 319) пише следующею :
„Характера на закона е да урегулира общото, безъ 

никакво лицеприятие, по такъвъ начинъ, че частните 
случаи да бждатъ уредени чрезъ прилагането и изпъл
нението. Това е едиовремено една голема гаранция за яй
цата. Това е и заповедь на разума, който иска, щото 
противно на обикновените страсти, едно правило 
да сжществува, и да се черпи отъ обшото и въ всич
ките неща".
Парнодъ, професоръ въ парижкия униеарситетъ по пра

вото ,въ своя курсъ бележ и: .
„Всека функция, която засега лнч-енъ предметъ,.. 

никакъ не принадлежи на законодателната власть", 
Другь знаменитъ професоръ по конституционного праар 

Дюгп, въ съчинението си La separation des pouvoirs“ (p. 502) 
се изразява така:

„Закона е общо правило и всеко разпореждания 
което нема този характеръ, не е законъ, даже н тогава..,, 
когато е издаденъ отъ единъ претендирующъ суверет



Хелло, про чуть съ своите философски изследване по 
конституционните въпроси, въ съчинението си „Du regime 
Constitutionnel“ пише:

„Чувствувашъ, че единъ принципъ, черпенъ отъ 
толкова високо (отъ законодателната власть), може да 
бжде само единъ общо принципъ, че той не е билъ съз
дадеш за еди кой случай н за еди кое лице“.

„Общия характеръ на закона се вижда най-добре 
въ начине, по който се дава отсрочка въ изплащане. 
Когато е въпросъ да се даде срокъ лично на еди кой 
длъжникъ, това ще го направи сждията съгласно чл. 
12^4 отъ Code Civil; а, когато е въпросъ да се даде от
срочва въ полза на една класа отъ лица или на изве
стни дългове, за които единъ общественъ или полити
чески интересъ налага срокъ, такава може да бжде да
дена само съ законъ.

„Впрочемъ, има единъ случай, въ който общиятъ 
интересъ се свързва толкова съ личностьта, че послед- 
нята може да бжде предметъ на законъ. Напр, закона 
отъ 12. 1, 1816 г., който лишава отъ граждански права 
фамилията на Бонопарта; законъ отъ 10. IV. 1832 г. при- 
лагащъ сжщата мерка спрямо Карла X. Въ сжщность- 
въ тези важни обстоятелства може да се каже, че за
кона визира не толкова лицето, колкото царската ин
ституция“.

„Този характеръ на общность придавать на закона 
всжде, кждето здраво разбирать последния. Римското 
право го разбира така — „Jura non in singulas personas,, 
sed generaliter constituuntur".
За личните закони пише и Сенъ Ж  ронъ, който, като 

говори за античните атински политически права, казва:
„Остракизма (изгнанието) и конфискацията беха 

законни мерки. Всичките народни фантазии беха пре
обърнати въ закони, веднага изпълняеми. Тези закони 
се отменяваха често пжти закъснело, Фоснонъ изпиваше 
отровната чаша и веднага следъ това неговите съграж
дани му издигаха паметникъ. Генералите победители 
при Вргулусъ биваха оеждени на смърть, за гдето не 
се разпоредили да се погребать падналите въ боя вой
ници. Некой добри граждани правеха възражение и 
тълпата викаше, казва Ксенофонъ, че не било достойно 
да не се позволява на народа да прави, каквото иска. 
Веднага подиръ този викъ, събранието издава единъ де- 
кретъ за оежждане на онези, които заедно съ Ксено
фонта сж измамили народа“, (стр. 7).
Така изменчиво е настроението на тълпата, която искать 

да представятъ като „обществено мнение“, като „накипела 
обществена съвесть“. Сега тя оежжда на смърть, малко по
диръ това имъ въздига паметникъ; сега ржмжи, че не я ос-



тавятъ да прави, каквото иска, а малко подиръ това издава 
рекретъ за преследване на онези, които съ измамили нарюда. 

По-нататъкъ сжщия Сенъ Жиронъ казва:
„Не стига закона да бжде възприетъ отъ всички; 

потребно е освенъ това, щото той да бжде съобразенъ 
съ правото. Никакъвъ диспотизмъ не е законенъ; нарича 
ли се той царь, или конвентъ, или императоръ, или 
председатель, или го подпагашъ на суверенитета, на ра
зума“. (Separation des pouvoirs, p. 14b).
Рачнопн-Брюнели назвать:

„Било че заповеда, било че запрещава, било че 
позволява въ общи формули съ намерение да опре
дели обективното право, отъ което произтичатъ юри
дическите граници на разните деятелности, и следо
вателно, тъй сжщо правата и длъжностите на частните 
лица, закона е норма, е правило, е предупредително и 
абстрактно разпореждане, предназначено да уреди ед
нообразно, споредъ правото, една неограничена серия 
на бждаши конкретни деяния“.

„Законодателната функция се състои въ издава
нето на норми, общи, абстрактни, предназначени да 
урегулирватъ бждащи деяния на частни лица или на 
публичните власти“.
Русо въ съчинението „Contrat social“ (liv. 11 ch IV)

лише:
„Язъ казахъ вече, че нема никвква обща воля 

върху единъ частенъ предметъ. . . Когато целия народъ 
постановява за целия народъ, той счита само себе си. 
Тогава метерията, върху която законодателствува, е 
обща, както волята, която постановява. Този именно 
актъ азъ наричамъ законъ. Когато казвамъ, че пред
мета на законите е винаги общъ, азъ разбирамъ, че за
кона обгръща всичките поданници и изцело всичките 
деяния, като абстрактни н никога единъ човЬкъ, като лнч- 
ностъ, нито едно частно деяние. Това, което суверена 
заповедва само за едчо лице, не е законъ; то е де- 
кретъа.
Това е понятието за закона на законодателите отъ ре

золюцията.
Муние, докладчика по проекта на Конституцията, казва 

зъ  своя докладъ до Учредителното Народно събрание сле
дующего :

„Законите иматъ това преимущество, че те, би
дейки направени за цЪлото общество, налагать общи за
дължения за всички граждани".
Клермонъ Тонеръ въ своето, си съчинение „ftnalyse rai- 

sonnee de la Constitution Francaisse отъ 1791 r. се изравява 
така :

„Очевидно е, че обществото има право, и, за своето 
обществено щастие, е длъж но да обяви, че то ще при
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знае за законъ само онази обща воля, която се произ
нася върху общъ предметъ“.
Ето какво казва и познатия ни Кумулъ въ своето съ

чинение: ,,Le pouvoir judiciaire et son role Constitutionnel“ —: 
„Нека не забравяме, че съществения характеръ на за
кона е общностьта и че единъ специаленъ законъ срещу 
определено лице, съ други думи единъ bill of attainder, 
трЪбва да се обяви за неконституционенъ и неприло- 
жимъ отъ френскитЬ еждилища“.
А знаменития френски държавникъ Тиерсъ въ Учреди

телното Събрание отъ 1848 е казалъ следующего:
„Правото е за всички; когато то е право само за 

една класа, не е право; едно право, което се дава на 
едного, а се отказва на другиго, не е право“. — D. Р. 
IV, 213.
Това е учението за понятието законъ отъ 1789 год. до 

последно време. Т-Ьзи мнЬния на разнигЬ автори ви цити- 
рахъ, за да се види, че днеска нЪма две мнения по този, 
въпросъ. Къмъ казаното ще прибавя само едно. Понеже се 
твърди, че нашата Конституция била възприета отъ Белгий
ската, ще забележа, че както Белгийската Конституция, 
така и италиянскит-Ь коментатори на .Белгийската Конститу
ция сж разбирали този въпросъ, тъй както ние го разби
раме. За потвърждение на това бихъ ви цитиралъ н£кои отъ 
тия коментатори, но това ще сторя, когато дойде редъ да 
говоримъ за обратната сила на затонитЬ. Сега ще искамъ 
да обърна вниманието на почитаемия сждъ върху другъ 
единъ случай, който е много подходящъ за нашия процесъ.

В. Le Сп de Paris“ по случай процеса на Кайо, проче- 
четохъ следующего:

„Въ своята последна и тъй блестяща пледоария 
предъ Върховния сждъ, г. Кайо, бившия министъръ- 
председатель на Франция има единъ великолепенъ 
жестъ. Той прочете една фраза отъ Дидро, приложима 
къмъ неговия случай; после той смачка на топка хар
тията, на която б ■feme написана фразата, и презрително 
я хвърли надъ своигЬ адвоката къмъ главния про- 
куроръ".
Азъ н-Ьма да направа жеста на Кайо, а само ще про

чета фразата на Дидро, защото тя напълно е приложима и 
къмъ нашия случай. Ето какво се казва въ тази негова 
знаменателна ф раза:

„Но има два вида закони; еднит-fe сж отъ абсо
лютна справедливость и общность; другит-fe сж свое
образни, които дължатъ своята санкция само на засле- 
пление или на необходимостьта на обстоьтелствата.
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Тези последните покриватъ виновния, който ги нару
шава, само съ времененъ срамъ, срамъ, който времето 
прехвърля върху сждиите и народите да остане ви
наги върху челата имъ. Кой днесъ е опозорения, Со- 
кратъ ли, или сждията, който го осждида изпие отровата?“
Въ свързка съ тази идея съвременика на Дидро и ше~ 

фътъ на доктрината отъ 18 столетие Royer Collard пише 2
„Дивите народи правятъ всичко съ оржжието, а 

корумпираните правителства на цивилизованите народи 
ммслятъ, че могатъ да правятъ всичко съ законите. 
Те се лжжзтъ. Законите, които се отправятъ къмъ 
единъ просз-етенъ и внимателенъ нгродъ, иматъ нужда 
да бждатъ мълчаливо приети отъ разума; ако не го 
спечелятъ, те нематъ принципъ за животъ; те уми
рать (Discours et ecrits, t. Hi, p. 138).
Следъ цитатите на мислителите отъ 18 столетие, нека 

чуемъ мнънието на единъ съвременёнъ френски философъ 
Емилъ Фаге, който въ своя трудъ озаглавенъ „Le liberalisme“ 
отъ 1S02 г., казва следующею:

„Закона требва да има предъ видъ само абстракт
ните неща; ток не трЪбва никога да визира лицата. 
Прочее, такъвъ еЦинъ законъ гИзма характеръ на за
конъ. Безъ да изнасилваме смисъла на думите, такъзъ 
законъ е единъ безаконенъ законъ“.
Едновременно съ Емилъ Фаге, ние виждаме и другъ единъ 

френски философъ и професоръ /7. Ларн, който по поводъ 
на една статия, озаглавена „1а crise~ du liberialisme“ напеча
тана въ la Revue de metaphysique et de moral (м. септемврий 
1902 г. стр. 764), която направи големъ шумъ въ образова
ния светъ, пише за закона следующею:

„. . . . Закона требва да бжде двойно безличенъ; 
защото той не визира по именно никого и защото той 
е д'Ьло на всички. Либералния законъ може да изгони 
отъ територията всеки комплотаджия; но той нЪма 
право да изгони членовете на царствующит-fe въ Фран
ция династии. Сждилищата сж, които ще решатъ, да 
ли гЬзи лица сж комплотирали противъ правителството 
Либералния законъ ще каже: „Забранена е всека ма
нифестация изъ улиците“ или „Безъ разрешение не 
може да се устрои манифестации изъ улиците“, но той 
не може да каже: „Свещениците нематъ право да ор- 
ганизиратъ еди какви манифестации“.
Евгений Пелтанъ въ своята книга иише:

„Закона изразилъ ли е всичко, когато е казалъ: 
азъ съмъ законъ? Само съ това олицетворява ли пра- 
восждието? Нема ли още некой условия да дсизпълни,
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за да оправдае своята претенция на законъ и да изи
сква подчиненость? Но, когато неправдата е искала да 
накаже своята жертва, скрита задъ едно почтено име, 
тя винаги е вземала формата на законъ. Победителя 
винаги съ законъ въ ржка е упражнявалъ насилнически 
м^рки спрямо победения, и, ако стиснемъ кодекса на об
стоятелствата, редактирани подъ предлогъ за обще
ствено • спасение, отъ него ще потече кръвь като отъ 
гжба“. „Дко расовия деспотизъмъ е изчезналъ отъ сце
ната, той пакъ би могълъ да остави подире си едно 
копеле, което охотно приема оставеното наследство. 
Общественото спасение естествено има за мисия да 
спасява народа, да го спасява всячески, да го спасява 
ту въ името на свободата, ту въ името на реда. Това 
малко важи, стига да го спаси и да бжде прилично 
платена заслугата на спасителя".
Отъ руските професори по конституционното право ще 

§жде полезно да чуемъ авторитетного мнение иа И. Кор
шунова, който въ своето съчинение „Руско държавно право“ 
казва:

„По своето съдържание закона е юридическа 
норма, обща или частна, но непременно абстрактна, а 
не конкретна. Това се обуславя отъ действието на за
кона само за бждещиятъ редъ. Конкретното не може да 
се определи, а може само да се покаже., ft пъкъ бжде- 
щето, предполагаемото не може да се покаже, а може 
само да се определи. Закона, като има предъ видъ 
само бждащето, предполагаемото, по необходимость е 
абстрактенъ“ (стр. 18).

Я Таганцевъ ' въ лекциитЪ си по Руското углавно 
право казва, че „нромзга е общо и отвлечено понятие 
и че само въ обобщена форма волята на законодателя 
се явява кзто правова норма и може да служи като 
руководство за бждещето (§§ 30 и 78).
До сега видехме мнението на доктринеригЬ за сжщ” 

ностьта и битието на закона. Ще бжде отъ голяма полза 
да видимъ, какъ сж гледали н^кои учредители-законодатели 
на личнигй закони.

Френската революция дава богатъ материялъ.за всички 
въпроси, интересуващи човечеството. Личнигк закони, които 
визираха .определени лица, сж противни даже на френ
ската революция отъ 1848 г. Презъ нея година въ учреди
телното събрание е билъ повдигиатъ въпроса: не требвали 
да се отстранятъ отъ кандидатите за председателския из~ 
боръ лица, които сж принадлежели на по-рано къмъ царствую- 
щигЬ въ Франция фамилии. Но понеже тЬзи лица сж били 
известни поименно, то френското учредително събрание е 
решило, че е „иедостоенъ за Великото народно събрание 
единъ законъ, конто е насоченъ протпвъ извЬстенъ човЪкъ“*



Това намираме въ труда на Дюпри „Ролята на мини
стрите“.

Какво е гледището на английските учени по въпроса 
за общностьта на закона?

То е почти като онова на френските. Известния ан
глийски философъ Ьлакстонъ въ съчиненията си „Комен
тарии върху английските закони“ казва:

„Закона е едно правило; той не е една внезапна, 
или временна заповедь отъ началника къмъ частно 
лице, а е едно известно, постоянно, еднообразно и 
общо разпореждание. Така единъ частенъ законада- 
теленъ актъ, конто конфискува кмотптЬ на Тпциусъ 
или коРшо го обявява за впновенъ въ пзжЬна, не може 
да правт часть отъ това, което се разбира подъ ду
мата законъ . . .

Защото този актъ се отнася само за Тнциуса я. 
нЪма никакво съотношение съ народа въобще. Това ао- 
скоро е една присжда, нежели законъи. (стр. 67).
Каква верна фотография е снелъ Блакстонъ преди 109 

години отъ това, което днесъ виждаме да се върши у насъ! 
Значи, споредъ Блакстона, закона за иародната катастрофа, 
е личенъ, той е присжда, а не законъ.

Английския министъръ-председатель Лондъ Джорджъ,, 
като говори за освобождението на затворениятъ кметъ на 
гр. Коркъ въ Бриктонския затворъ, казва:

„Ако се освободеше Лордъ Мера на Коркъ, 
това би било единъ печаленъ прецедентъ. Единъ за
конъ, който прави различие между личностите, не е 
вече законъ, и би требвало да пуснемъ на свобода 
всичките ирландци, които биха подражали Коркския? 
Лордъ-Меръ . . .  Правителството не може да освободи 
кмета на Коркъ, защото, ако направи едно изключение 
за него, администрацията и празосждието въ Велико 
Британия би сж сгромолясали" (в. „Temps" отъ 7. VHI. 
920 г.) Каква е доктрината въ Германия по въпроса?
Требва да признаемъ, че тамъ тя е разделена, но 

требва веднага же, да забележимъ, че най-знаменитите гер* 
мански учени юристи усвояватъ традиционната теория на 
Франция, която изложихъ. Азъ само ще ги упомена, защото 
специялно съ техъ ще се занимае моя другаръ г. Хр. Ив. 
Поповъ.

Големото болшинство отъ германски учени юристи 
възприема изложената отъ менъ доктрина за сжщностьта 
на закона. На първо место ще цитирамъ Г. Манеръ, който 
счита закона за едно абстректно правило и казва, че общ
ностьта е сжщественъ характеръ на закона. И той се опира 
на дефеницията, която римляните даваха на закона. Той
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припомни Улпиямовата дефениция Jura non in singulas per
sonas, sed generaliter constituuntur.

Споредъ него законитЬ, които се отнасятъ до частни 
случаи, не действителни закони. Сжщото гледище иматъ 
по въпроса сж следнитЬ юристи: извЬстния по своитЬ пан- 
декти Pouchta (Pandekten, § 14); Zachariae (Vierrig BOcher vom 
staate, Т. IV, p. 9), Zoepffl, (Grundsatze des Gem. deutschen 
staatsrecht, § 430 p. 494), Mo hi, Poezl, Konne, Schulz, Gerber 
Seligmann, Blunstchli (Politik, p. 209) и други.

Сжщата идея за личния характеръ на закона е била 
изтъкната въ нашето 18-то Об. Н. С. при гласуването на 
Закона за народната катастрофа отъ депутатитЬ, които сж 
вземали думата по този поводъ. Така напр., депутата д-ръ 
Христо Мутафовъ (дн. Н. С., кн. I, стр. 110 и 111) е казалъ 
следующего:

„Въ сжщность това не е законопроектъ за дЬяния. 
Така нагледъ е наредено всичко у насъ, но въ сжщ
ность това е единъ законопроектъ за лица. Язъ чувахъ, 
когато се говореше, че ние имаме предъ видъ Ивана, 
Драгана, Стояна, които искаме да накажемъ , . .  Зако
нитЬ не се създаватъ за лица, а за дЬяния. Тъй както 
сж направени тия категории и пунктове въ законо
проекта, въ тЬхъ се даватъ всичкитЬ елементи, за да 
хванешъ опредЬлени лица и направо да ги закарашъ 
на бесилката. Единъ законъ трЬбва да бжде отъ такъвъ 
характеръ, че да не можешъ да разберешь, или по- 
добре да не можешъ да сочишъ на тенденцията за за
лавяне опредЬлени отдЬлни лица, които сж извършили 
една определена категория дЬяния.

„Когато въ отдЬлни параграфи и букви вие виж
дате такъвъ съставъ на престжпни дЬяния, щото още 
отъ сега можете да хванете 10—15 души и да ги екзе
кутирате, чинн ми се, това е единъ законъ ad ho mi п ет  
единъ законъ за лица, но не за престжпни дЬяния".

« . . .  Не трЬбва въ никой случай въ законо
проекта съ даване престжпния съставъ ка отдЬлна ка
тегория престжпни дЬяния, така ясно ца отбелЬзвате 
лицата, че още отъ самото начало, когато пишете за
кона, той да има характеръ на една присжда, произне
сена спрямо Ивана, Драгана, Стояна. За Л1енъ то я за
конъ е една присжда. Съ неговото приемане азъ мисля, 
че нип сме произнесли своята присжда къмъ опредЬ4 
дЬлени лпцаи.

« . . .  Не е редно за самото квалифициране на 
престжпното дЬяние така да го направимъ, щото сж- 
щевременно да цЬли и визира извЬстни личности и 
едновременно съ вотирането на закона да хванешъ 
престжпника и да го туришъ въ тюрмето. Това е да 
бждешъ законодатель и сжщевременно да влезешь въ
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правата и ф ункцнmi на сждебната власть. Нне не 
можемъ да бждемъ сжщевременно и сждии. Ние сме 
само законодатели^.
Виждате, прочее, какъ депутата д-ръ Христо Мутафовъ 

квалифицира закона за народната катастрофа.
Не е само 18 то об. Нар. събрание, въ което презъ м. 

декемврий 1918 г, е говорено за личния характеръ на за
кона за народната катастрофа. За сжщия характеръ е гово
рено въ 19-то об. Нар. събрание на 25 мартъ 1921 г., ко
гато е ставало въпросъ да се произнесе Народното събра
ние по заключителните постановления на особната следст
вена комисия. И тамъ, както виждаме отъ стенографиитЬ 
дневници (кн. I, стр. 89, 90), депутата Никола Мушановъ е 
казалъ следното:

„Съ чл, 1, 2, 3 отъ новип законъ ние извадихме 
присжда на министрите, които изпращаме на сжда. На
родното представителство се издигна като единъ сждъ, 
който определя наказанията и престжпленията, като 
казва: онзи, който е обявилъ войната безъ манифесте 
наказва се съ смърть, ако има користъ, или съ доживо- 
тенъ затворъ. И тоя човекъ го изпращате на сждъ, 
който сждъ да приложи присждата. Вие издавате при
сжда и казвате, кое е престжплението. . .

„Нема защо да изпращаме на сждъ онзи нещаст- 
никъ, на който сте вързали ржцете и съвестьта съ за
коноположението, което сме създали, а повикваме го 
тукъ, прочитаме му присждата: „онзи, който е обявилъ 
войната и е подписалъ манифеста, безъ да има фор
мално разрешение на Нар. събрание, сё осжжда на 
вечни окови. Заповедайте, г. г. бивши министри, Нар. 
събрание ви произнесе присждата, идете си“, Това ето  
решението. Защо го пращате на сждъ ? Какво ще каже 
сжда? Ние не желаемъ, Народното събрание да издава 
присжда на противниците си". (Днев. на О. Н. С., за
седание отъ 25. 111. 1921 г., л. 89, 90).
Виждате, че и г. Мушановъ не гледа на този законъ 

другояче, освенъ'че той е личенъ. Въпреки речите на г. 
Мушановъ и на г. д-ръ Христо Мутафовъ, Държавния обви
нитель твърди, че този законъ, не билъ законъ-присжда и 
моли сждътъ да се занима съ него и да ни накаже по сжщия. 
Съ това си напомнямъ за онзи владика, —пжтникъ на единъ 
потъващъ параходъ, — който отправилъ молитвите си къмъ 
Бога така; „Господи, спаси ме, и спаси само менъ, защото 
не искамъ да утруждавамъ твоето милосърдие и съ другите“. 
Изглежда, че и тукъ се призовава правосждието отъ Дър
жавния обвинитель само за него си. Д то требва да се при
зовава и за двете страни.

-Съ казаното до тукъ искахъ да убедя сжда, че закона 
е  отъ личенъ характеръ, че визира определени лица, че,
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на това основание не би требвало да се прилага.

За обратната сила на закона.
Народното събрание е прескочило не само правилото, 

то което то требва да издава общи и абстрактни норми, а 
не конкретни и отъ личенъ характеръ, които визиратъ из
вестни лица; то е прескочило и други установени отъ Кон
ституцията граници. Къмъ техъ сега ще мина. Знае се вече, 
че между разните граници, които туря Конституцията на за
конодателната власть при правенето на законите, е и тази, 
че законътъ, който ще се прави, и специално наказателния 
законъ, не може да има обратно сила, т. е. че закона има 
действие само за бждаще време. По този въпросъ именно 
щ,е произлезе големъ споръ между насъ и Държавния об
винитель. Важното за насъ е, да ли въ Конституцията има 
изриченъ текстъ, който да прогласява принципа, че не могатъ 
да се издавать закони съ обратна сила. Да, има. И това е 
текста на чл. 75 отъ Конституцията, който гласи: „Некому 
не може да се наложи наказание, което не е установено 
ш ъ  законитЬ“. Ние твърдимъ, че закона за народната ката
строфа е въ явно противоречие съ този именно членъ, който 
създава една отъ границите, които законодателя не требва 
и не може да прескача, т. е. че не могатъ да се издавать 
закони съ обратна сила. Държавния обвинитель твърди про
тивною. Ще требва да се види, прочее, кое отъ тия две 
твърдения е правото.

Принципа за необратностьта на углавните закони се 
вади отъ неколко основи. Азъ ще ги  припомня предъ Дър
жавния сждъ, за да може да се види ясно, че закона за на
родната катастрофа не е издаденъ съгласно съ Консти
туцията.

I. Понятието за закона.
Първото основание, отъ което се вади заключение, за 

необратностьта на углавните закони, е самото понятие за 
тези занони, а именно, че те сж една норма, която урегу
лира отношенията на гражданите помежду имъ и спрямо 
държавата. Ние видехме и по-рано, че, за да може единъ 
гражданинъ да отговаря углавно за известно деяние, той 
требва да бжде предизвестенъ отъ държавата предварително 
въ форма на единъ законъ, какво може и какво не може да 
прави. До тогава, до когато нема такъвъ законъ, който да 
определя точно, кои деяния гражданина счита за позволени 
и кои за забранени, не може да се счита, че той се е про- 
винилъ въ нёщо спремо държавата. Всичко което не е за
бранено, се смета за позволено, защото държ авата си за
пазва правото да прогласи на гражданите това, което требва
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да не прави. Следователно, до тогазъ, докато до гражданина 
не дойде този актъ въ форма на законъ, и то съ обнарод
ване въ „Държавенъ вестникъ", не може да се см"Ьта, че 
той е прегрЪшилъ въ н-Ьщо, тъй като се предполага, че не- 
говит-fe действия сж съобразни съ законит-fe на държавата. 
Гражданина требва предварително да знае, кое е забранено и 
кое е позволено, защото, ако се допусне противното, ще се 
дойде до едно хаотично състояние, въ което ще се смЪта 
за наказуемо утре това, което днесъ е ненаказуемо, а това 
ще влияе на правилния редъ и ходъ на нещата въ държа
вата, защото всЬки ще се бои, че неговит-fe действия, днесъ 
законни, утре ще се обяватъ за незаконни. Закона е руко
водитель за действията на гражданина, и при наличностьта 
на сжщия гражданина ще знае, до к^де може да иде и до 
кжде не; при закона никой гражданинъ не може да се бои, 
че ще бжде наказанъ. Ето това е първото основание, което 
не дава да се мисли, че закона може да има обратна сила. 
Това понятие на закона рисува професоръ А. Градовскн, 
въ началата на „Руск. държав. право“, гдето пише следующето:

„Подъ думата законъ се разбира общо правило, 
което определя редъ еднородни отношения и което 
служи като основание за разрешение на конкретнитФ 
случаи въ сждебната и административна практика. Най- 
главната отличителна черта на закона се състои въ 
това, че той е норма на правоотношенията, т. е. чрезъ 
него се установяватъ права и отговарящи гЬмъ задъл
жения. По своята идея закона е основание на всички 
отношения на гражданите помежду имъ и спрямо дър
жанката власть. По своето съдържание той е правило, 
което определя тфхнигЬ права и задължения, т. е. той 
е отъ една страна мЪрка за свободата, отъ друга— гра
ница на властьта на държавата, на цялата маса граж
дани и на всЪкиго отъ тЪхъ отдчЬпно. Основавайки се 
на закона, гражданина знае мЪрката на позволеното и 
непозволеното и знае, какво може да изисква отъ него 
държавата. Следователно, закона е юридическо основа
ние на всичките права на гражданитЬ и на всички из
исквания, отправени му отъ страна на държавната 
власть“.
И наистина, това е сжщностьта на понятието за закона: 

не може да се иска по-точна и по-пълна дефиниция за това 
понятие. Въ това отношение Градовски поддържа мнението 
на Кумула; той прокарва абсолютно сжщата мисъль: закона 
е юридическото основание за правата на гражданите. Ако 
се намираме предъ единъ граждански процесъ, първото н-Ьщо, 
което требва да направи ишецътъ, е да посочи въ исковата 
молба законит-fe, на които основава искътъ си (чл. 191 п. 5 
отъ Гражданското судопроизводство). Сжщс става и въ 
углавния процесъ: прокурора показва въ обвинителния си
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/п.г 5 отъ у главного сждопроизводство). И сжда е длъженъ 
да провЬри тЬзи юридически основания — законитЬ — въ 
всЬко отношение; следователно, и относително тЬхната съо- 
бразность съ Конституцията.

II. Промулгацията на закона.
На второ мЬсто, принципътъ на необратностьта на за

конитЬ (le principe de la non-retroactivite) се вади отъ про
мулгацията на сжщитЬ и отъ тЬхното обнародване. Счита се, 
че тЬ сж задължителни за гражданитЬ само отъ деня на об
народването имъ. Сжщиятъ Я. Градовски пише:

„При разрешаванието на въпроса за действието на 
закона по времето трЬбва да се има предъ видъ юри
дическото правило, че обнародването на закона е сж- 
ществено правило за неговата общозадължителна сила; 
че, следователно, врлята на върховната власть става 
задължителна отъ онзи моментъ, когато тя се е проя
вила въ формата на обнародванъ за всеобщо знание 
законъ. Отъ това се разбира, че законитЬ действуватъ 
само за въ бждаще време. Никакъвъ законъ нЬма об
ратно действие, т. е. никакъвъ законъ не може да бжде 
приложенъ къмъ факти и действия, които сж се извър
шили до неговото обнародване“.
Още по-ясно е изказана тази мисъль отъ Порталпсъ въ 

законодателното тЬло въ заседанието му отъ 26. IX. 1802 г. 
когато е разискванъ Code civil. Речьта на Порталисъ е по- 
мЬстена въ Далозъ, V° Loi, t. XXX, № 23, гдето между дру
гото е казано следующего:

„Въ държавата е сжществено да знаятъ гражда- 
нигЬ законитЬ, подъ властьта на които живеятъ и на 
които трЬбва да се подчиняватъ. Отъ тази нужда про- 
изтичатъ установенитЬ у всичкитЬ народи форми за 
промулгирането и публикуването на законитЬ. Не мо
гатъ да бждатъ задължени хората да имъ се повину- 
ватъ, безъ да ги знаятъ. Значи, закона трЬбва да се 
промулгира и да се обяви на гражданитЬ, за да могатъ 
тЬ да бждатъ сждени за нарушението имъ".
По нататъкъ Порталисъ продължава:

„ВсЬки законъ предполага единъ народъ, който 
го пази и който му се подчинява. Между закона и на
рода, за когото е направенъ, трЬбва да има една съоб
щителна връзка, защото е необходимо, народа да знае, 
че закона сжществува и че сжществува като законъ. 
Промулгацията е средство, да се констатира сжществу- 
ването на закона предъ народа и да го обвърже да му 
се подчинява. Mon obligat lex nisi promulgata. Закона
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не закължава, докато не е обнародванъ. Промулга- 
цията чрезъ царски указъ е живия гласъ на законода
теля. Закона обхваща хората въ техната съвокупность. 
Той говори не на частни лица, а на ц-Ьлото обществено 
ткпо (corps entier de la societe).
Прочее, отъ всичко това става ясно, че обнародването 

на законигЬ има това значение, че гтгЬ действуватъ само за 
въ бждаще време н не се прилагать къмъ факти п деяния 
извършенл предъ тЪхното обнародване.

У насъ професоръ д-ръ Ст. Кировъ пише следното въ 
своигЬ лекции по Конституционно право. Той задава въпроса: 
„Нашето Народно събрание абсолютно ли е, т. е. може ш  
то да решава, каквото иска и както иска"? И отговаря от
рицателно, като казва:

„Самата Конституция ограничава и учредителните 
събрания съ ограничение кржга на компетентностьта 
имъ, па има и неща, предвидени отъ правните начала, 
които, макаръ да липсватъ въ Конституцията, се под- 
разбиратъ; напр, знае се, че подъ „законъ“ се разбира 
наредба, която има предъ видъ бждащи случаи, че не 
може тЪ да се отнасятъ произволно и до минали 
случаи“.
Значи, споредъ професоръ д-ръ Ст. Кировъ, този прин

ципъ е отъ ония подразбираеми отъ публичното право 
правни начала, които н-Ьма нужда да се вписватъ изрично 
въ конституциите. Това негово мнение напълно съвпада съ 
онова на Маркаде.

Дзъ забележихъ по-рано, че неотемлимите права на 
гражданите съставляватъ принципъ отъ публичното право и 
като такъвъ се пази много повече, отъ колкото би се пазияъ,. 
ако би билъ възведенъ въ Конституционни принципи.

Ш. Н икой не може да се извинява съ незна
нието на законитЬ.

На трето мЬсто принципа за необходимата сила на 
углавните закони се основава на правилото, че никой не 
може да се извинява съ незнанието на законите. Тази пре
зумпция, по която се предполага, че всеки знае законите, е 
най-страшната по своите юридически последствия.

У насъ тази презумпция е вписана въ чл. 47 отъ нака
зателния законъ, който казва: „Незнанието или кривото 
разбирание на наказателния законъ не извинява н и к о г о И 
така, по нашия наказателенъ законъ „незнанието на наказа
телния законъ не извинява никого“ ; съ други думи, никой не 
може да се извинява с^ незнанието на наказателния законъ; 
или, всеки е длъженъ да го знае. Въ каквато форма и да 
изразимъ това правило, резултата и смисъла е все единъ: 
който върши едно деяние, ако то е забранено отъ наказа
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телния законъ и ако то е прогласено за престжпно, не може 
да се извинява съ незнанието на наказателното разпореж- 
дание на закона. А, за да го знае, този законъ трЬбва да е 
сжществувалъ преди извършването на деянието.

Прочее, за да се оправдае тази законна презумпция на 
чл. 47 отъ наказателния законъ, че всЬки „требва да знае 
закона“, този последния трЪбва да предшедствува деянието. 
Не може да искатъ отъ човЬка, да знде предварително онова, 
което не сжществува. Да искатъ отъ него невъзможното — 
да бжде пророкъ, ясновидецъ — е противоестественно.

Тази презумпция е писана само въ руската Конституция 
отъ 1906 год. чл. 95 отъ която гласи: „Никой не може да 
се извинява съ незнание на закона, когато тон е обнарод
ват въ законна форма“.

По този въпросъ четемъ въ Хелло  следующею:
„Учатъ ни, че се считало, че всЬки знае законитЬ. 

Азъ не зная по насилствена фикция отъ тази; обаче, 
приемамъ, че тя е една необходимость за обществения 
редъ. Но трЬбва да се съгласите, че, за да се наложи 
на всички тази извънредна презумпция, правителството 
трЬбва да захване съ установяването и опредЬлението 
на онова, което всЬки трЬбва да знае, Какъ искате 
да знае онова, което вие изкате, ако вие сами го не 
знаете, защото^йе било още опредЬлено. Какъ искате 
да зная, че вие желаете едно нЬщо тукъ, друго тамъ, 
особенно, ако голЬмия сборникъ на вашето разнообра
зие съдържа цЬла наука или непроницаема тайна. 
Наредъ съ тази строга аксиома, почти всичкитЬ прави
телства сж подражавали по своему римския императоръ 
Калигула, който бЬше написалъ единъ законъ съ малки 
букви и го бЬше окачилъ на такава височина, че било 
невъзможно да се чете“.

Но ако има аксиома, че всЬки гражданинъ е длъженъ 
да знае сжществующия вече законъ, макаръ написанъ съ 
дребни букви и окаченъ на високо, като Келигуловия. то 
нЬма правило, че всЬки гражданинъ трЬбва да знае, да 
предвижда и да угадва несжществующия бждащъ законъ, 
който може да бжде плодъ на жестокость, на страсть за 
гонение и изтрЬбление. Ако единъ министъръ е извършилъ 
нЬкое законно дЬяние, за което добросъвЬстно е мислилъ, 
че е длъженъ да го извърши, и после дойде новъ законъ 
въ смисълъ, че, който е извършилъ такова дЬяние, е извър
шилъ престжпдение, естествено е, че това е несъвместимо 
съ правнитЬ норми, защото министра е действувалъ възъ 
основа на закони, и дЬянието въ последствие вече се е при
знало за престжпно.
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VI. Обратната сила е юридическа невъзможност*».
Освенъ изброенитй до тукъ три съображения има и 

едно четвърто съображение, което не дава на единъ угла- 
венъ законъ да има обратна сила. Това четвърто съображе
ние, е че обратната сила на углавния законъ е юридически, 
невъзможна. Престжпното дЪяние се определя по обекта си. 
Обекта на престжпното дЪяние е правовата норма, а пре- 
стжплението е нарушение на тази правова норма. Когато 
пъкъ е въпросъ за нарушение на правовата норма (закона), 
требва, преди всичко, тя да сжществува, за да може да се 
посегне на нея, защото, щомъ нормата не сжществува, нЪма 
на какво да се посегне — нЪма престжпно дЪяние. Така, 
Таганцевъ въ своя курсъ по углавното право казва, че пре- 
стжпното деяние ще бжде нарушение или неизпълнение на 
нормит-fe т. е. на заповедит-fe и запрещенията на авторитет
ната воля, които определять и налравляватъ деятелностьта 
на хората. По-нататъкъ, като говори за обекта на престжп- 
ното деяние, той пише: „че такъвъ обектъ се явява нормата 
на правото, която съдържа едно субективно право или пази 
известенъ интересъ“. При това прибавямъ, че престжпното 
деяние не сжществува, щомъ несжществува юридическа 
норма, която да е била нарушена отъ действието на винов
ния. Какъвто вредъ и да би съдържало деянието, каквото 
благо и да би се нарушило отъ него, то не се счита пре
стжпно, щомъ вь него нема нарушение на норма. И тъй е, 
защото не сжществува ли нормата, нема и какво да се на
рушава. И известния француски юритсконсултъ Маркаде, въ 
своето съчинение „Explication theorique е/ pratique du Code 
Mapoleon“, като разисква въпроса, защо закона не може да 
има обратна сила, казва следующето:

„Понеже закона е едно задължително правило за 
поведение, неговата сжщность е: да заповеда, да
запрещава или да позволява, и той не може да има 
другъ предметъ. R пъкъ би било абсурдно да запове- 
дашъ, да запрещавашъ или да позволявашъ за онова, 
което е вече направено; прочее, единъ законъ не може 
да има за предметъ действия извършени отъ по-рано ; 
той не може да действува, върху миналото; съ други 
думи, не може да има обратна сила“.
Значението на закона е аслж да запрещава или да поз

волява. А какъ ще запрети едно нЪщо, което е извъошено 
вече. Прочее, отъ казаното до тукъ, ясно е, че нЪма юри
дическа възможность да се даде обратна сила на закона; за 
това се е и създало правилото, че нйма наказание безъ за
конъ. Тр-Ьбва да има законъ, та чрезъ нарушението му да 
•се предизвика и наказание.

Председательтъ на францускиятъ касационенъ сждъ 
Тролонъ е и представитель на юридическата мисъль въ
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Франция. Когато знаменития адвокатъ Берие се е явилъ 
предъ сжда да защищава едно важно дЬло, станало нужда 
да се направи цитатъ и отъ съчиненията на председателя. 
За цельта той поискалъ позволението отъ г. Тролонь и този 
последния е рарзешилъ, като е казалъ, че, ако трЬбва не
кому да се припомни, какво е писалъ, това е на председа
теля на най-висшия сждъ, и това е станало вече традиция 
въ Франция. На свой редъ и азъ ще попрося отъ г. пред
седателя на Държавния сждъ, който е и първи председатель 
на нашия Върховенъ Касационенъ сждъ, да ^и  позволи да 
цитирамъ работи, които той е писалъ преди повече отъ 
25 години. Г. Председательтъ на Върховниятъ Касационенъ 
сждъ, г. Василъ Мариновъ, е писалъ въ списанието „Юри
дически прегледъ“ отъ 189? год. книжки 15, 16, 17 „за дек- 
швието на наказателния законъ въ времето“ и тамъ той 
казалъ следующето:

„Въ основния законъ или Конституцията на Българ
ското княжество, а именно въ чл. 75 е казано: „Никому 
не може да се наложи наказание, което не е устано- 
веноно отъ законитЬ“. Това разпореждание на основния 
ни законъ изрично нормира онова коренно углавно 
начало, което въ науката на углавното право се изра
зява чрезъ правилата nulla poena sine lege, nullum crimen 
sine lege, което, казано съ наши думи, означава, че не 
може да има наказание, нито наказуемо престжпно 
дЬяние, ако такова изрично не е предвидено въ зако
нигЬ на страната, т. е. наказателния законъ, билъ той 
общий или особний (гл. стр. 523).
Значи, основната мисъль, която ние поддържаме, а 

именно, че чл. 75 отъ нашата Конституция прогласява 
принципа за необратната сила на углавнитЬ закони, се 
признава и отъ г. председателя. По-нататъкъ въ статията е 
казано :

„Само чрезъ обнародването на новия наказате- 
ленъ законъ, законодателната воля, изразена въ него- 
витЬ норми, става ржководящо начало на гражданския 
животъ; само съ обнародването на новия наказателенъ 
законъ, може да се оправдае и сжществующето правило 
въ углавното право: ignorantio Iegis nocet т. е. незна
нието на закона вреди; обнародва ли се, обаче, вед
нажъ новия наказателенъ законъ, който е приетъ отъ 
Народното Събрание и утвърденъ отъ княза, стане ли 
следователно, неговия текстъ известенъ на гражданитЪ 
въ страната, за които той е издаденъ, то всЬки вече 
отъ гражданитЬ въ Княжеството, съгласно съ ясното 
предписание на чл. 43 отъ нашата Конституция, трЬбва 
всЬкога да съобразява добре своитЬ действия съ нор- 
митЬ на новоиздадения наказателенъ законъ и иикой 
гражданинъ, въ случай, че извърши нЬщо противно



154

на неговитЬ разпореждания, не може вече да се изви
нява предъ сжда и предъ когото и да било, че не е 
знаялъ или криво е разбиралъ закона“, (гл. стр. 526^,

„Задължителната сила и действието на наказател
ния законъ, както казахме, почва или отъ обнародва
нето му* или огъ деня, който специално за това е опре- 
дЬленъ въ самия законъ. А отъ това става явно, че 
действието на наказателния законъ се простира само 
въ бждащето и се прилага къмъ всички престжпиения 
и събития, които се извършватъ отъ момента на започ
ването му да действува“, (гл. 531).

„Наказателния законъ, по своята природа и правно 
значение, е предназначенъ да действува само въ бж- 
даще, и съобразно съ неговитЬ постановления трЬбва 
да се урегулиратъ всички престжпни действия. Обратно 
действие, като общо правило, наказателния законъ не 
може да има, защото закона се издава, за да се знае 
отъ гражданитЬ въ обществото, кое е забранено, за 
да не се извършва отъ тЬхъ. Moneat lex priusquam, 
fen at и кое не е, за да могатъ гражданитЬ, безъ нару
шение обществения редъ, да действуватъ и осжще- 
ствятъ своитЬ житейски цели и задачи, а не се издава 
за дЬния, минали и извършени до издаването на закона, 
който не е можалъ да има предъ видъ никакъвъ въ 
последствие издаденъ законъ. Не забраненото отъ на
казателния законъ всЬкога се смЬта за позволено и 
и престжпно: Permissum videtur id omne quod non re- 
peritur prohibitum, казва едно юридическо правило. Но 
могатъ ли гражданитЬ да се съобразяватъ въ своята дЬй- 
ствителность съ постановленията на законъ, който не- 
сжществува? Могатъ ли и трЬбва ли гражданитЬ да се 
страхуватъ отъ наказания за извършването на известно: 
действие, когато добре знаятъ, че такова действие е 
позволено, понеже не е забранено отъ закона, като 
престжпно. Разбира се, че не могатъ, а вследствие на 
това и наказателния законъ не може да простира 
своето действие върху такива дЬяние на гражданитЬ, 
които сж извършени до момента на започването му да 
действува. НЬма възможность, отъ една страна, да се 
подържа всепризнатия условенъ принципъ ignorantla 
Iegis nocet и да не се допуска на гражданитЬ да се из- 
виняватъ и оправдаватъ съ незнанието на закона, който 
чрезъ акта на обнародването се предполага, че знаяли 
добре, да се приема, че новия законъ, койте не е билъ 
известенъ тЬмъ, трЬбва да регулира тЬхнитЬ действия,., 
извършени до неговото издаване и обнародване. Про- 
тнвното на това бн значило, че наказателния законъ 
е Драконовски капанъ, въ които гражданитЬ при всич
ката сп примерна дЬятелность ще трЬбва да попа—



дать и се ловятъ вжтре. Тежко п горко на свободата 
на гражданитЬ въ онова общество нлн въ оная държава,, 
дето незабраненнтЬ отъ закона и следователно, поз- 
воленнтЬ действия на гражданитЬ въ времето, когато 
сж бнлп mb извършени, могатъ отпосле ex post facto 
да се провъзгласятъ отъ законодателната власть за 
престжпнн или пъкъ по-тежко се н а к а зв а т ъ (стр. 574).
Ето ви, г/г . сждии, цЬлата наука, по углавното право, 

възпроизведени преди 25 години отъ почитаемия председа
тель на нашия Касационенъ сждъ. Това е, което желае 
човЬчеството, и това е, което е негово право; за това,, 
и никой не допуща, щото закона да има обратна сила.

И германскитЬ юристи сж на сжщото мнЬние. ТЬ мо
гатъ да бждатъ раздЬлени на две групи. Първата група 
поддържа: 1) че къмъ престжпното дЬяние може да бжде 
приложенъ само закона, който е действувалъ въ време на 
извършването му; 2) че спрямо това сжщото дЬяние закона 
има обратна сила, ако установява по-леко наказание и 3) че 
никое действие на човЬка не може да се направи престжпно 
ех post facto т. е. следъ извършването му. Принадлежащий 
къмъ тази група автори сж : Бекеръ, Листъ, вехтеръ, Хел-
шнеръ, Бернеръ, Абеггъ, Веберъ, Цахари. Отъ тЬзи автори 
Абеггъ туря въ основата на углавното право правдата . . .  Но 
правдата и наказанието сж ограничени отъ времето и мЬс- 
тото; следователно, когато единъ законъ е опредЬлилъ на
казание съобразно съ обстоятелствата по времето, трЬбва 
да се приложи този законъ; съ други думи, необратностьта 
на углавния законъ за Абегга е едно искане на правдата; 
необратностьта на по-стария законъ, частно не е изключе
ние, но приложение на правилото. Тъй сжщо обратностьта 
на по-мекия законъ за Абегга не е изключение, но искане 
на правдата. Защото, казва той, не може да се продължава 
прилагането на единъ законъ, признатъ като много строгъ,. 
следователно несправедливъ. Веберъ, пъкъ, засЬгайки въ
проса въ своето изследване за обратното действие въобще, 
казва, че е очевидно, че никой не може да бжде наказанъ 
съ наказание, неустановено въ момента на действията или 
пъкъ съ по-голЬмо отъ онова, което е било предвидено въ 
закона, действуващъ въ момента на извършването. Че, ако 
излЬзе новъ, по-мекъ законъ, той ще се приложи и къмъ 
предшедствующи престжпления. Цахари вади необратностьта 
на углавнитЬ закони, които сж по-строги, отъ необходи- 
мостьта да се покровителствуватъ гражданитЬ срещу произ
воли на законодателя, непозволявийки му да си присвоява 
противъ тЬхъ повече право, отколкото е имало по закона,, 
който е билъ въ сила, когато тЬ сж действували. А отно
сително обратностьта на по-мекитЬ закони, Цехари, казва,, 
че средствата, съ които си служи държавата, трЬбва да 
иматъ характеръ на необходимость. Ако цитирамъ тЬзи
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автори, правя го за това, за да покажа на сжда, че гЬ всички 
до единъ се произчасятъ въ този смисьлъ. ОсвЬнъ упомена
тите въ сжщия смисьлъ се произнасятъ Бернеръ и Ванъ де 
Полъ. Прочее, въ Германия всички сж на това мнение, съ едно 
изключение. То е мнението само на Биндингп. Той въ Die Nor- 
snen, като говори за прилагаемостьта на новия законъ, т. е., че 
новия законъ има обратна сила, предвижда три хипотези: 1) ако 
престжплението е било предвидено и по стария и по новия 
закони, прилага се последния; 2) ако престжпното деяние 
по стария законъ се обявява за не наказуемо отъ новия, то 
се прилага спрямо него последния, сиречъ не се наказва и 
3) ако деянието, което по-рано се е признавало за противо- 
конституционно, но е било не наказуемо, се обявява за на- 
зуемо, то къмъ него не може да се приложи новия законъ, 
т. е. това деяние става ненаказуемо. Доктрината въ Герма
ния е такава, каквато я излагать болшинството отъ авто
рите. Главното и сжщественото въ нея е, че въ Германия 
нема юристъ, включително и Бшдпнгъ, който да мисли, че 
е възможно едно човешко деяние да се прогласи за пре
стжпно ех post facto, т. е следъ извършването му. Важного 
е, че и самъ Биндингъ, въ една отъ бележките си, казва, 
какво той, като сждия, не би приелъ да прилага единъ на- 
казателенъ законъ, противень на Конституцията. Такова е 
мнението на Биндинга, въ тая негова забележка.

Въ Франция,
авторите и юриспруденцията единодушно поддържа прока
рания въ art. 4 Code penal принципъ: „ВсЬко нарушение и 
престжпление се наказва съ онова наказание, което е опре
делено отъ закона преди то да е извършено“. (NuIIe contra
vention, nui delit, nul crime ne penvent etre punis des peines 
qui n’etaient pas prononcees avant qu’ils fussent commis); т. e. 
че углавните закони нематъ обратна сила.

Въпроса за обратната сила на законите въобще и спе
циално на углавния законъ вълнуваше презъ 1789—1793 год. 
най-вече французските учредителни законодатели, които 
требваше да канализиратъ великата революция чрезъ най- 
високото и тържественно прогласявание на принципите за 
личната свобода и неприкосновенность на гражданина въ 
Декларациите за неговите права.

Първо место между тези принципи заема принципа за 
необратностьта на законите. И неговото прогласяване треб
ваше да стане апотеозно въ най-силна форма, отъ естество 
да успокои французските граждани, а именно въ форма, че 
даванието обратна сила на законптЬ е тежко престжп
ление (I’effet retroactif donne a une loi est un crime). Този 
принципъ се вписа и приповтори последователно въ всич
ките декларации за правата на човека и гражданина.
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Декларациит-fc сж на брой три и тЬ предшествуватъ 
всЬка Конституция. Най-напредъ е проекта на Мирабо отъ 
1789 г., въ който се обявява следното: „Свободата на граж
данина се състои въ това, да бжде подчиненъ само на за
кона и на установената отъ него власть, да може безъ страхъ 
на наказание да упражнява всичкигЬ си способности, по на
нят не забраненъ отъ закона (чл. 6, Мирабо, 1789 г.). Вто
рия тектъ е обявенъ въ Декларацията отъ 1791 г. „Закона 
трЪбва да установява само строго и очевидно несбходимитЪ 
наказания, и никой не можа да бжде наказанъ, освенъ въ 
силата* на единъ законъ, установенъ и промулгиранъ преди 
извъртане на престжпното деяние и законно приложенъ. 
(Declaration des droits de I’homme et du citoyen du 3. IX. 
179], art. 8). А третята Декларация отъ 1793 г. казва; „Никой 
не може да бжде сжденъ и наказанъ освенъ следъ като бжде 
изслушанъ или законно призованъ и освенъ въ силата на 
единъ законъ промулгиранъ преди извършването на престжп- 
лението. Законъ, който би наказалъ престжпления, извър
шени преди той да сжществува, ще бжде тирания; обрат- 
ното депствпе дадено на закона — е едно злодеяние. (Decla
ration des droits de l’hornme et du citoyen du 24 juin 1793 
Иап И de la Republique art. 14).

ВсичкитЬ тЪзи текстове за необратната сила на зако- 
нигЬ, поместени въ разнитЪ декларации за правата ка човЪка 
и гражданина, се мотивираха отъ душата на революцията — 
Мирабо съ следнята божествено вдъхновена мисъль: „Ни
каква човешка, ни свърхчов-Ьшка сила не може да узакони 
обратното действие, било по граждански, било по углавни 
дЬла, а особено, когато се касае за личната свобода“. Инте
ресна е Декларацията за правата на човЬка и гражданина, 
която въ 1793 г. на 24 юний е била прочетена предъ памет
ника на Върховното Сжщество въ Парижъ. Тя гласи: „Френ
ския народъ, убеденъ, че забраняването и незачитането на 
естествените права на човЬка сж едничката причина за не
щастията въ свЬта, реши да изложи въ една тържествена 
декларация тЪзи свещенни и неотемлими права, та всичкигЬ 
граждани, можайки винаги да сравнятъ правителственнигЬ 
актове съ цельта на всЬка социална институция, да не се 
изоставятъ никога да бждатъ подтиснати и унижени отъ тира
нията. Народа да вижда основитЬ на своята свобода и своето 
щастие, магистрата — правилото на своит1з длъжности, зако
нодателя — предмета на своята мисия. Следователно, той 
прогласява въ присжтствието на Върховното Сжщество сле
дую ща та Декларация за правата на човека и гражданина. 
(Следва текста на цитирания по-горе чл. 14).

ТЪзи декларации сж направени, както казахъ, не само 
за френския народъ, но въобще за цялото човечество, и азъ 
не знамъ положителна Конституция, въ която да нЬма впи- 
санъ прогласения отъ гЬхъ принципъ за необратностьта на 
углавнитЬ закони.
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Сюблимния мотивъ на Мирабо за необратната сила на 
законит-fc проглежда въ друга форма у неговигЬ събратия въ 
Революцията Mounter и Chermont — Tonnerre.

Първия отъ гЬхъ, Mounter, казва въ своигк „Considera
tions sur les guvernements et principalement sus celui qui 
convient a la France следующею:

„Това име (законъ) може да се даде само на точни 
„правила, които учатъ гражданите, какво требва да 
„правятъ и какво требва да избегватъ, и които пра- 
„вила да нЪматъ обратно действие или изпълнение 
„относително предшествующи деяния“. 
ft втория, Clermont - Tonnerre, въ „ftnalyse raisonnee de 

la Constitution francaise, 1791, пише:
„Обществото има право, и за свое щастие има 

, длъжностъта, да обяви, че то ще признае за законъ 
само онази обща воля, която се произнася върху единъ 
общъ предметъ и то предл извършванието на деянието, 
къмъ което тя ще трёбва да се приложи . . . Консти
туцията требва да раздели по некой начинъ двете 
власти, едната отъ които се стреми да погълне другата; 
тя достига това, като постановява, че законодателната 
власть може да решава само предн настжпванието об
стоятелствата и събитията, върху които тя се произнася; 
тя я заставлява да изказва не всекакъвъ видъ воля, а 
да прави само закони, т. е. да изказва предшествующи п 
безпристрастни воли“.
Известниятъ френски юристконсултъ отъ XIX векъ Albert 

Frilot въ своята позната на времето си книга, цитирана и 
днесъ отъ всички, като съкровище на ценни мисли „Esprit du 
droit et ses applications a la politique“ пише следующето:

„Законодателната власть може законно да разпо
режда и да издава закони само за въ бждаще, а не и 
за миналото, не за деяния, не за спорове, вече висящп 
предъ сждилищата, т. е. непнптЪ решения не могатъ 
да иматъ никаква обратна сила.

„Прочее, отъ това следва, че никакъвъ процесъ, 
никакъвъ споръ, породенъ вече, и даже прекаралъ 
няколко инстанции, не може да бжде справедливо ре- 
шенъ съ присжда, мотивирана върху ново, до тогава 
непознато, волеизявление на законодателя“.

„Това волеизявление, този новосъздаденъ законъ 
не требва и не може да има никаква тяжесть въ вЪз- 
нигЬ на правосждието, защото той е билъ неизвестенъ 
на странит-fe и не е могълъ да служи, като основа на 
т-ЬхнигЬ- респекТивни съглашения“.
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Азъ се постарахъ да процитирамъ и изложа онова, което 
сждътъ по-мжчно би могълъ да намери и провери, понеже 
е  казано преди 130 години. Модерните французски автори 
и френската юриспруденция азъ не ще цитирамъ, защото 
те сж известни на коронните сждии.

Въ Италия,
страната, която е дала толкова богата литература по углав- 
ното право, господстзува сжщия принципъ, а именно, че углав
ните закони не могатъ да иматъ обратна сила, че едно 
човешко деяние не може да се прогласи за престжпно ех 
post facto, т. е. следъ извършванието му.

Писателите и авторитетите въ Италия сж много. Азъ
ще се спра само върху мнението на италианския професоръ
Габба (Gabba), който е написалъ едно грамадно съчинение 
отъ 4 тома върху обратната сила на законите озаглавено: 
Д eoria della retroattivita delle legi‘\

Въ това четиретомно съчинение се намира целатз све
товна наука за обратната сила на законите. Ето защо азъ
ще се спра само върху неговото мнение.

Габба, като говори за углавните закони съ обратна сила, 
казва следующето:

„Углавни закони, изрично ретроактивни, сега не 
сж вече възможни у никой цивилизованъ народъ, и сле
дователно, безполезно е, да го предлагаме теоритически“. 
А по-нататъкъ сжщия пише: „Това би било против
ною на онова основно правило отъ доктрината за углав- 
ната ретроактивность, по което правило едно позволено 
отъ закона деянпе не може да бжде преобърнато въ 
наказуемо деяние отъ единъ последующе законъ, нито 
пъкъ може да произведе вредни последствия даже и 
непосредственно по силата на едннъ последуюшъ законъ".
Нека се спремъ върху апотеоза на въпроса въ Италия: 

Фери, който е представитель иа старата позитивна углавна 
школа въ Италия, която даваше обратна сила на всеки угла- 
венъ законъ, казва: „Само едпнъ законъ, който създава едно 
престжпление по чисто политически мотиви, не може да има 
обратна сила“. (Soltanto una lege che crea un nuovo reato 
per meri motivi „poiitici“ non pu<? agire retroattivemente. — La 
Scuola positiva, Giurisprudenza penale, 15—30 giugno 1903).

Виждате, че и старата позитивна углавна школа прави 
изключение за закони основани върху политически мотиви, 
А пъкъ мотивите на закона за Народната катастрофа сж 
par excellence политически, защото този законъ е създаденъ 
-ех post facto, за да сжди .нашата политика, нашите поли
тически убеждения!
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Въ Белгия >
всичкитЬ юристи поддържатъ принципа за необратната сила 
на углавнитЬ закони, прокаранъ въ art. 4 отъ Code penal и 
въ чл. 9 отъ Конституцията, отъ който, казватъ мнозина, въ 
това число и Държавния обвинитель, билъ эаетъ чл. 75 отъ 
нашата Конституция. За това ще говоря и на друго мЬсто, 
когато ще излагамъ, какъ стои въпроса у насъ въ България.

Италиянския професоръ Габба, като говори за белгий
ската Конституция, разбира чл. 9 отъ нея въ смисъль, че той 
забранява обратната сила на углавнитЬ закони и твърди, че 
този членъ отговаря напълно на art. 14 отъ френската Кон
ституция отъ 5 фруктидоръ, година 111, който казва: „Никой 
законъ, ни углавенъ, ни граждански не може да има обратна 
сила". (Дисипе loi ni crimineile, ni civile ne peut avoir d’effet 
retroactif).

Като говори, че италиянската Конституция не позволява 
углавни закони съ обратна сила, той цитира чл. 9 отъ бел
гийската и казва: „Не по-малко е ясна белгийската Консти 
туция, art. 9 : Nulle peine ne peut £tre etablie ni appliquee 
qu’en vertu de la loi“. Gabba, vol. 11, p. 290).

Това сравнение на чл. 9 отъ белгийската Конституция 
съ чл. 14 отъ французската Конституция отъ год.. 111 и съ 
италиянската е важно, защото то не оставя съмнение върху 
истинския смисълъ на чл, 9 отъ белгийската Конституция и 
чл. 75 отъ нашата Конституция.

Но важенъ въпросъ за насъ е, да ли началото за не
обратностьта на углавнитъ закони е или не е възведено 
въ конституционенъ принципъ.

Много отъ писанитЬ Конституции отъ минали времена, 
и сегашни по-нови, сж възвели това правило въ конституцио
ненъ принципъ, като сж, го прогласили съ изриченъ текстъ 
отъ запретителенъ характеръ и форма. НЪкои конституции 
обявяватъ принципа за необратностьта на законигЬ съ из
рично разпореждане, а други — съ виртуално разпореждане 
при съответна материя. Така: едни конституции постановя- 
Еатъ въ тази форма: „никой законъ не ще има обратна 
сила“. Други конституции считатъ за добре да обявятъ за
прещението по подробно:“ Никой не може да бжде сжденъ 
освенъ възъ основа на законъ, издаденъ преди извършва
нето на престъплението“. Трети типъ конституции считатъ 
за нужно да се изразятъ по-драстично : „Не може да се из
дава никакъвъ ретроактпвенъ законъ ех post facto“. Четвърти 
типъ конституции прогласяватъ сжщото начало така: „Ни
кому не може да се наложи наказание, което не е устано
вено отъ законитЬ“. Смисъла на всички тЬзи редакции въ 
разнитъ конституции е единъ, а именно: никои не може да 
бжде наказанъ, освенъ възъ основа на законъ, издаденъ преди 
извършването на престъпното деяние. Като направимъ единъ. 
прегледъ на писанитЬ конституции, ще намЬримъ подтвър- 
ждение на казаното.
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Коншптуцп■/, които mpUkm забрхшяватъ закони 
съ обратна сила, сж: Н орвеж ката отъ 4 ноемврий 
1814 година, чл. 97 на която гласи: „Никой законъ
не ще има обратна силаи. Испанската, чл. 16 на която 
казва: „Никой испанецъ не може да бжде преследванъ 
нито осжденъ освенъ'отъ компетентенъ сждъ, и възъ 
основа на закони, издадени преди, престжплението и по 
предписаните отъ него форми". Португалската, 
въ чл. 145, ал. 10: „Никой не може да бжде
осжденъ освенъ отъ компетентенъ сждъ и възъ основа 
на предшествующъ законъ и по предписаната отъ него 
форма“. Конституцията на А мериканските Съединени 
Щ ати Sect IX al. 3: „Никакъвъ bill of attainder, ника
къвъ ретроактивенъ законъ ех post facto не могатъ да 
бждатъ издадени“. А въ Sect. X al. 1: „Никоя държава 
не може да прокара bill of attainder, нито да издава 
ретроактивни закони“. М ексиканската конституция 
отъ 12 февруарий 1857 г. въ чл. 14: „Не може да се 
издаде никакъвъ ретроактивенъ законъ“. Пенсилван- 
ската конституция въ чл. 17: „Не може да се издаде 
никакъвъ ретроактивенъ законъ ех post facto". А рж ен
тинската конституция отъ 25. IX. 1860 г. въ чл. 18: 
„Никой гражданинъ не може да бжде наказанъ освенъ 
по силата на едно решение основано върху единъ пред
шествующъ престжпното деяние законъ, нито сжденъ 
отъ специални комисии, нито лишенъ отъ сждии, които 
му сж опредЬлени съ законъ предшествующъ престжп
ното деяние“. По-нататъкъ сжщата конституция обяснява 
съ другъ текстъ, а именно съ чл. 19, защо ие допуща 
обратната сила. Този чл. гласи: „ЧастнитЬ деяния на хо
рата се повеляватъ само отъ Бога и не могатъ да бж
датъ сждени отъ сждилищата, когато rfe не докачатъ 
обществения редъ и мораль и не вредятъ на трети 
лица. Никой гражданинъ не може да бжде накаранъ 
да прави онова, което не заповЬда закона, нито пъкъ 
възпрепятствуванъ да върши незабраненото отъ закона“. 
Бразилската конституция отъ 21 февруарий 1891 г. въ 
чл. 72 § 15 гласи: „Никой не може да бжде сжденъ, 
освенъ отъ компетентна власть и по силата на единъ 
предшествующъ законъ". Сръбската конституция отъ 
5.18 юний 1903 г. въ чл. 12: „Наказанията могатъ да
се установяватъ само съ законъ и прилагать само къмъ 
последующи деяния, формално предвидени въ закона“. 
Сжщата въ чл. 36: „ЗаконитЬ нЬматъ обратна сила. .въ 
вреда на придобититЬ права по силата на предшест- 
вующигь закони". Гръцката конституция въ чл. 7: „Едно 
наказание може да бжде приложено, само ако то е 
обявено съ предшествующъ законъ“. Сжщата е и рус
ката конституция отъ 1906 г., гдето въ чл. 74 е казано: 
„Никой не може да бжде сжденъ и наказанъ другояче,

11



освенъ за престжпления предвидени отъ углавните за
кони, които сж въ сила въ времето на извършването 
на деянието и подъ условие, че новите закони не сж 
изключили оть числото на престжпленията извършените 
отъ престжлниците деяния“. R въ старите руски ос
новни закони е казано: „Закона действува само за въ 
бждаще време; иикакъвъ законъ не може да има об
ратно действие и неговата сила не се простира до 
деяния, извършени преди неговото обнародване“. 
Прочее, нема днесъ споръ, че въ целия светъ необрат- 

ностьта на законите е възведена въ конституционенъ 
принципъ.

Остава да видимъ, да ли това е тъй и у насъ, зъ Бъл 
гария, по нашата конституция, по нашия углавенъ законъ, 
по нашата юриспрюденция и доктрина, ако такава имаме? 
Разпорежданията на чл. 2 отъ наказателния законъ и юрис- 
прюденцията по него сж известни на всекиго отъ насъ, та 
нема защо да отнемамъ времето на сжда. Никой у насъ не 
е мислилъ да оспорва прокорания въ чл. 2 отъ наказателния 
законъ принципъ, за необратната сила на наказателните за
кони. Спора е другаде. Необратната сила на углавните за
кони е ли конституционенъ принципъ; е ли той осеетенъ съ 
изриченъ отъ нашата конституция текстъ; е ли той прин- 
ципъ, отъ публичною право, или той е едно правно начало, 
осветено и прогласено само съ единъ обикновенъ законъ 
(чл. 2 отъ наказателния законъ). У насъ принципътъ за не
обратната сила на законите е осветенъ отъ Конституцията 
въ чл. 75 на сжщата, който гласи: „Никому не може да се 
налож i наказание, което не е установено отъ законитЪ 
Понеже нашия членъ 75, споредъ названието и на държавния 
обвинитель, е заетъ отъ чл. 9 на Белгийската Конституция, 
нека видимъ, какво казва чл. 9 отъ сжщата. Той гласи: 
„Никакво наказание не може да бжде установено и прило
жено освенъ въ силата на закона“. Точно, както е въ на
шата Конституция. Н и т о  в ъ  Белгийската, нито въ нашата не 
е употребенъ изразъ: „предшествующъ законъ". Важното е, 
че ние имаме текста на чл. 75, който текстъ, споредъ менъ, 
забранява на Народното събрание да издава закони съ об
ратна сила, тъй като той прогласява, като конституционенъ 
принципъ, принципа за необратната сила на законите. На 
основание на този текстъ отъ Конституцията днесъ у насъ 
нема съмнение, нема споръ, че закона за народната ката
строфа е противоконституционенъ. Неговата неконституцион
ность се признава отъ всички: и отъ авторите му, които го 
внесоха по частна инициатива въ Народното събрание, и отъ 
самите народни представители, и отъ министра на провосж- 
дието при разискването му зъ парламента.

Първиятъ въпросъ, който се е повдигналъ при разис- 
кваниато му, е въпроса, че този законъ (за народната ката
строфа) е въобще противоконституционенъ. R на кой именно 
членъ отъ Конституцията е противенъ, това е втората страна
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на въпроса, по който ще говоря по-после. Сега ще моля 
сжда, да ми позволи да се възползувамъ отъ дневника на 
16'то О. Н. С. 1 ред. сесия, кн. 1, за да посоча на сжда, 
какво се е говорило по въпроса: да ли е конституционенъ 
закона за народната катастрофа. Като почнемъ съ вносителя 
му Григор о Чешмеджпевъ, и проследимъ всички оратори — 
депутати, включая и министра на правосждието, Турла- 
кова, ще видимъ, че всички приематъ, какво закона е про
тивоконституционенъ. Нъщо повече, даже и отъ управляю
щих-  ̂ среди се прокарва мисъльта, че требва да се потъпче 
Конституцията, но да се осждятъ либералите. На стр. 80—81 
отъ Дн. на 18-то О. Н. с., 1 р. с., кн. I. вносителя Григоръ 
Чешмеджпевъ, следъ като самъ си задава въпроса: законенъ 
.ли е законопроекта? — отговаря си така:

„г\зъ пристжпвамъ къмъ единъ въпросъ: законенъ 
ли е законопроекта?

М. Такевъ: Конституционенъ ли е?
Г. Чешмеджпевъ: Нека предварително ви призная, 

че по сухите формули на това, което се нарича буква, 
по всички ония правила, които сме изучвали на студент
ската скамейка, може би твърде основателно ще може 
да се критикува тоя законопроекта Азъ виждамъ още 
отъ сега, че ще се язятъ народни представители, които 
ще ни кажатъ; „вие сте поставили да сждите държа
венъ глава; нима вие ке знаете, че има чл. 8 отъ на
шата Конст., който обявява Държавния Глава за особа 
свещенна и неприкосновенна и не отговаряще за ония 
действия, които е извършила, защото, съгласно чл. 18 
отъ сжщата, безъ подписа на министра никакво дей
ствие на Царя нито е задължително, нито има какъвъ 
да е ефектъ“. Знамъ чл. 8 и чл. 18. По-нататъкъ сж- 
щи-rfe тия, които ще питатъ „законенъ“ ли е законътъ 
ни, ще ни запитатъ: „Не знаете ли, че има чл. 7з отъ 
Конституцията, споредъ който изключителни еждилища 
и специални следственни комисии не могатъ да се съз- 
даватъ — това е изменението отъ 1911 г.". Ние ще 
имъ кажемъ: верно е, че има чл. 73 отъ Конст. Ще се 
намерять и други, които ще ни напомнятъ, че има и 
наказателенъ законъ! Чл. 2 отъ този н. з. казва, че ни
кой законъ отъ материаленъ характеръ не може да има 
обратна сила и че въпреки този чл. 2 отъ н. з. ние, въ 
чл. 14 отъ проекта, даваме обратна сила“.

„Ще се зададатъ, безспорно отъ тукъ и отъ 
тамъ въпроси, които въ една или друга смисъль 
не могатъ да н-Ьматъ значение. Ще направятъ и едно 
значително, може би, възражение, колкото се отнася 
специално до министрите, че въ чл. 154, 155, 156 отъ 
Конст. сж точно изброени престжпленията, за които 
единъ министръ требва да отговаря, по какъвъ начинъ 
требва да отговаря, какъ требва да се ежди. Всичките
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тчЬзн възражения азъ нЬма да разглеждамъ подробно 
а ще искамъ да ги отмина само съ няколко забележки, 
защото предварително искамъ да направя удоволствието 
на ония, които ще се опитатъ съ тоя въпросъ че може 
би. формално mb да с.ж прави. . . Ние не искаме да ка- 
жемъ, че всичките тия основни положения, които за- 
стжпва нашия основенъ законъ, сж една материя, която 
може въ всЬкн моментъ да се пренебрегва; но ние ис
каме да се произнесе въ Н. събрание една мисъль: мо
гатъ ли по силата на тия основни положения въ на
шата Конституция да бждатъ поставени подъ покрови
телство най-върховните злодеи, които е родила нашата 
земя? . . . Ако тая конституция е създадена, за да я 
газятъ Тончевци, Радославовци и с-ие и чрезъ нея да 
плюятъ въ очите и лицето на бълг. общество, ние ли 
само ще се намеримъ, когато ще требва да се сждятъ 
те за техните престжпления, да се уловимъ за това, че 
Конституцията не дава? (Стр. 80).*
Ето какво е мнението на автора на закона. Самъ той 

нризнава, че е противоконституционенъ, но, когато е въпросъ 
за сжденето на Тончевъ, на Радославовъ, на либералите въ- 
®бще, и Конституцията може да се наруши и погази, стига 
да се отмъсти.

Депутата Тодоръ Теодоровъ се е изказалъ тоже въ 
смисъль, че закона е противоконстиуционенъ. Той е казалъг

„Искамъ да кажа, че съ постановленията на чл. 1 
и 2 на този законопроектъ се нарушаватъ таквизъ сж- 
ществент принципа на Конституцията; малко е да се 
каже на Конституцията — защото виждамъ, че некой 
казватъ, че можало най-после пъкъ да се постжпче малко 
отъ единия край и Конституцията, щомъ е да се на
прави нЬщо модерно; то е малко, но се нарушаватъ 
постановления, които стоятъ дълбоко въ съвестьта на 
иЬлото човечество отъ столетия неотм-Ьнени, които 
никой не смЪе да засЪгне, безъ да мине за тирантъ, за 
насилникъ, за варваринъ — това ме боли мене. Нема 
хората да ни питатъ: вашата конституция тъй ли е илк 
инакъ, и ще разбератъ едно нещо, че бълг. Нар. съ
брание, имайки единъ законъ за наказание министрите, 
който предвижда 5, 10 и 15 год, затворъ за некой слу
чаи за нарушение на Конституцията, когато да даде 
подъ сждъ бившите министри, които сж извършили та
кива деяния, съставляватъ новъ наказателенъ законъ съ 
по-строги наказания, които прилагать за минало време. 
По съвестьта на всичкия светъ престжпленията се на
казватъ по законите, които сж били въ Сила въ време 
на извършванието на тези престжпления; кажете ми 
една държава, гдето да е станало такова нещо, като 
туй, което се предлага тукъ, и азъ ще приема ние да



бждемъ втора държава, която приема да се опредЬля 
наказание за минали деяния, по-голЬмо отъ онова, което 
е било предвидено преди деянието да е било извър
шено“ . . . (стр. 127).
И тъй е аслж. България е единствената държава, коят© 

приема, да се огсредЬля наказание за минали деяния по-го- 
лЬмо отъ онова, което е било предвидено преди деянието 
да е извършенъ. За това и г. Тодоровъ казва, че го боли.
“НЬма друга държава, която да е приела такова нЪщо.

С. С. Бобченй.съсвойственната нему примирителность,казва:
„ . . . вънъ отъ' обстоятелството, че този законо

проектъ е антиконституционенъ, е безцеленъ и без- 
предметенъ“.

По всЬки членъ ние разисквахме (въ комисията) 
и правЬхме поправки, правЬхме предложения, за да мо- 
жемъ да направимъ по возможность този законопроектъ 
по-малко противоконституционенъ“. . .

Д-ръ Хр. Мутафовъ : „За мене законопроекта, който 
е внесенъ отъ групата на социал, демократитЬ, е не 
само единъ изключителенъ законъ, но той е протпво•
конституцноненъ законъ и за менъ само това е доста-
тъчно, за да се нося отрицателно къмъ онази му часть, 
която е противна на Конституцията", (стр. 109).
Ал. Малиново, шефътъ на демократическата партия, при 

третото четене на закона е завършилъ речьта си съ следую- 
' ■щ.йтЬ думи:

„Позволете ми да слЬза отъ трибуната само съ 
една бележка, стойностьта и значението на която ще 
прецените всички. Каква ирония, ще кажа азъ! Въ този 
законопроектъ, който следъ 5 минути ще стане законъ, 
ние даваме лица подъ сждъ за това, за гдето еж на
рушили Конституцията, а въ самия законъ възприемаме 
прртцшш за нейното нарушение“. (стр. 325).
И наистина, каква ирония! Да искашъ да създадешъ 

законъ за сждене на бивши министри за нарушение на Кон
ституция, а въ сжщото време, въ сжщия законъ, самъ да 
нарушавашъ Конституцията! НЬщо повече: да я смачкашъ 
и ща я хвърлишъ въ пепельта.

Мнннстръ М. Торалаковъ:.................... Отъ гледна
точка на писаното право, отъ гледна точка на Консти
туцията, законътъ, който бихме създали съ обратна 
сила или съ увеличение наказанието за извЬстни дея
ния които сж предвидени въ нашитЬ закони, ще бжде 
едно нарушение на сжществующата теория въ у глав
ною право, колкото и нЬкои отъ г. г. ораторитЬ де 
искаха да отрЬкатъ това.

Ил. Януловъ: Едно разширение, една нова интер
претация.
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Мтпстъръ М. Турлаковъ: Може да е едно разши
рение. Има единъ модусъ на узаконяване, на опред-fe- 
ляние това нарушение и том е следния: когато иззт- 
стни групи въ парламента, които съставляватъ мнозин
ството, поематъ отговорность предъ потомството, предъ 
народа и предъ самата наука да измЬняватъ изв-Ьстенъ 
редъ въ работитЬ, да измЬнятъ разбиранията въ нау
ката и следъ туй дойде едно Велико Народно събрание 
п одобри и узакони този актъ. Този начинъ на дей
ствие е парламентаренъ, е съобразенъ съ реда на не
щата, съ човешката натура, съ развитието на работитЬ 
и никой бжджщъ управникъ, никой бжджщъ юристъ. 
никой бжджщъ парламентъ не би могълъ да ни осжди, 
споредъ моето разбирание. И сега, когато нЬкой искать 
по-усилена санкция на злодеянията, които бившитЬ 
управници извършиха, азъ намирамъ, че единственно 
правилниятъ и единственно ааконниятъ редъ, по който 
Нар. събрание може да създаде единъ такъвъ законъ 
и го прилага сж: тЬзи групи, които предлагатъ този за
конъ, да поематъ ангажиментъ предъ обществото, предъ 
народа, че едно Велико Народно събрание ще одобри 
тот тЬхенъ законъ Г. Г. Нар. представители, изхож
дайки отъ законигЬ, които сжществуватъ, азъ не искамъ 
като управникъ да покажа примЬръ на незачитание на 
ЗаконигЬ, защото онзи управникъ, който показва при
мЬръ на незачитание на законитЬ, не основава своитъ 
распореждания на законигЬ, самъ създава развала и 
разпущение и нЬма морасно право да сжди друтитЬ, 
защото сж нарушавали законигЬ (стр. 157).
Я при третото четение министръ Турлаковъ е повто- 

рилъ:
„Я зъ казахъ, че отъ  гледищ ето иа Конститу ията 

този проектъ, тъй както бЬше внесенъ, е въ противш-- 
рЬчне съ самата Конституция". (стр. 226).
Значи, споредъ министра на правосждието закона е тол- 

козъ противозаконенъ, че греха за гласуването му може да 
се заличи чрезъ поемание отговорность предъ п о т о м с т в о т о  
и чрезъ последующею му удобрение отъ Великото Народно 
събрание, каквото, обаче, още не е дошло. Понеже н-Ьма Ве
лико Народно събрание споредъ мисъльта на г. Торлакова, 
ако я приемемъ за верна, законътъ днесъ е още неконсти
туционенъ. Ето тЬзи сж ораторитЬ, които сж говорили въ 
Народното събрание, че законътъ е противоконституцианеиь. 
Само единъ отъ народнигЬ представители е изказалъ про
тивно на това мнение. Това г. Петко Стояновъ, сегашния 
Държавенъ обвинитель, който като народенъ представитель 
тогазъ при цебатигЬ на Закона за народната катастрофа е 
казалъ :

„Язъ ще -се огранича да ви покажа само на едно от
личие, което сжществува между нашето основно право, к.



правата на другите страни за ония, които претендиратъ, че 
българ. държава въ това отношение е ограничена въ своя 
суверенитетъ да наказва. Въ другите публични права, като 
конституционно начало е издигнато правилото, че само зе 
последую щ ее деяния важатъ и могатъ да бждатъ прила
гани, а не за деяния, които сж предшествувала тези закони, 
Е, добре въ нашата Конституция, въ чл, 75 ние имаме по- 
ограничено прилагание на този принципъ: не може да бжде 
каказанъ българския гражданитъ, ако за това наказание 
нЪма опълномощение отъ законъ: Не е по-нататъкъ възве
дено въ конституционно начало онова допълнение, което 
срещаме ние въ другите страни. И заради това азъ пледи- 
рзмъ отъ тукъ за неограниченото право на държавата да се 
справи съ всичките пр'Ьстжпници и преди обикновекнить 
наказателни закони да сж квалифицирали гЬхнитЪ деяния 
като престжпления и подиръ. Въ това отношение доста- 
тъчно е само да сжществува законъ, а тъкмо това ние пра
вимо въ днешния моментъ.,.. Ние заключаваме: извършеното 
престжпленме се заключава въ систематическо насилие, из
вършено съзнателно надъ правата, живота и имота на бъл
гарските граждане, и на българската държава и въ довежда- 
ние коллективитета въ състояние на постоянно недомогване, 
на стопанска и политическа зависимость. Това деяние, спо
редъ нашето разбиранпе, не може да бжде наказано спо
редъ досегашните наши материални закони, защото споредъ 
нашето разбирание, това не е измена, това не е предател
ство, това не сж деяния, които се предвпждатъ въ чл. 155 
отъ Конституцията. Това е едно ново деяние, unicum въ на
шата история и това unicum престжпленме, необхванато 
отъ днешното наше материално законодателство, че може 
да не остане необрисувано въ единъ новъ законъ н винов
ниците да бждатъ зарадъ това подведени подъ отговор- 
ность“ (стр. 150). И тъй, което е най-важното отъ прочете
ното, Петко Стояновъ поддържа, че това деяние не могло 
да бжде наказано споредъ нашите досегашните каши ма
териални закони, защото по негово рззбиране, това не е 
измЬна и предателство, деяния предвидени въ чл. 155 отъ 
Конститьцията, а едно ново деяние въ нашата история, необ
хванато отъ днешното наше законодателство, и требвало, 
споредъ него, да бжде обрисувано въ единъ нсвъ зикснъ., 
който да го провъзгласи за престжпно, Тъй говореше П. 
Стояновъ въ 1919 г., когато требваше да бждатъ преслед
вани либералите. Но, малко по-после, следъ една година и 
половина, сжщиятъ Петко Стояновъ по въпроса за обрат
ната сила на законите е изменилъ своето мнение, като при 
гласуването презъ 19^1 г. закона, съ който се реши, че ад- 
вокатите-депутати не могатъ да упражняватъ своята професия, 
догдето трае депутатския имъ мандатъ, — е поддржзлъ, че 
не могатъ да се издаватъ закони съ обратна сила, че, акс 
се направило такова нещо, се извършвалъ джржавенъ пре-



врать, и правителството, което би турило въ изпълнение 
подобенъ законъ, тъй гласуванъ отъ Народното събрание, 
би се намЬрило предъ опастностьта да отговаря предъ единъ 
Държавенъ сждъ, както отговарятъ сега министритЬ отъ Ра- 
дославовия кабинетъ. Ясно е, какъ Петко Стояновъ, кагато 
5Ьше въпроса да създаде законъ срещу насъ съ обратна 
сила, противень на Конституция, поддържаше, че последната 
допущала тавива закони; сжщо поддържа той и тукъ при 
речъта си, за да ни обвинява. Но, когото Народното събра
ние се опитва да издаде закони съ обратна сила за други, 
засЬгащъ лично и него, тогава издаванието на закони съ 
обратна сила е противно на Коституцията; то даже е дър
жавенъ превратъ! Съ какво се обяснява тази промЬна въ 
мдеитЬ на Държавния обвинитель? Не ще и съмнение, че 
само съ поговорката: „Мене не бутай“. Ако посочвамъ на 
всичко това, правя го, за да изтъкна противоречието на Дър
жавния обвинитель, и да покаже, че второто му мнение, из
казано въ Народното събрание, по поводъ изменението на 
закона за адвокатигЬ, е правото. Въ Народното събрание не 
еднократни сж схващанията, че Закона за Народната ката
строфа е неконституционенъ. За тая негова неконститу
ционность се говори и 'следъ като той бЬше вече законъ. 
Така, въ заседанието на Народното събрание отъ 17 де- 
кемврий 1920 г., бившиятъ министъръ Теодоръ Теодоровъ, 
при разискване закона за жилищната криза, между другото 
е казалъ:

„ Вие създавате противоконституционни закони, подъ 
ударитЬ на които ще паднете сами. Такъвъ е и закона 
за сждене на виновницитЬ за народната катастрофа, по 
силата на който, безъ сждъ, безъ следствие, напълнихте 
затворитЬ. Но бждете сигурни ще отиде и вие тамъ“. 
Вие виждате, че закона се прилага, и въ Народното 

събрание не преставатъ да говорятъ за неговата неконсти- 
стуционность. НЬщо повече; когато на 29 мартъ 1921 г. На
родното събрание трЬбваше да гласува за даването ни подъ 
сждъ на основание заключителното постановление на особ- 
ната следствена комисия, въ това заседание демократическата и 
яародно-прогресивната парламентарни групи, заявиха, че по
неже ззкона за народната катастрофа е противоконсгиту- 
ционенъ, искатъ да бждемъ сждени по стария законъ отъ 
1330 г., и дадоха на бюрото на събранието следното предло
жение: „Деянията на министритЬ отъ кабинета на д-ръ Радо- 
сяавотъ, инкриминирани въ заключителното писмо на особната 
следствена комисия (п. п. 1, 2, 3, б отъ заключителното по
становление) да бждатъ сждени и наказани отъ Държавния 
сждъ, еъгласно чл. 155 отъ Конституцията н закона за ча
канията, конто се налагать на мннистритЪ отъ 1880 г. „Съ 
това си предложение тия две партии искатъ да прогласятъ 
неконституционностьта на закона и не желаятъ съ гласува- 
аането ги па стянатъ съучастници въ неговото поилагане. й ;
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наистина, може ли да ся изрази въ по-драстична форма единъ 
яротестъ отъ две партии, които представляватъ едно го- 
jrfewo болшинство въ Народното събрание, — протестъ про- 
тквъ неконституционноетьта на единъ законъ. Вие знаете, че 
чл. 4 отъ закона за народната катастрофа б-fe отмененъ и 
то по единственото съображение, че е противоконституцио
ненъ. Жалното е, че отменението на този членъ стана по 
настояване ка чужденци, синове на цивилизовани държави. 
Разбира се, не се отмени цЪлия законъ, защото, нито чуж- 
денцигЬ не поискаха да го отменять изцЬло, нито пъкъ управ- 
дащиг-fe ни, макаръ да знаеха, че той е противоконституцио
ненъ, не пожелаха да го отмЪнятъ целия. Важното е мотива, 
юо който стана това отм%нение, а той е, че този текстъ се 
призна отъ всички за противоконституционенъ, понеже му е 
дадена обратна сила. Съ отменението на чл. 4, който е една 
брънка отъ веригата, рухва морално ц1злия законъ. За ос
таналото ще чака българското общество да види, какво ще 
направи Държавния сждъ. Нека се надаваме, че сж
дъ ть, основанъ на своята сждийска мисия, на своята консти
туционна роля, ще довърши еждбата на ноторно противоконсти
туционния законъ за народната катастрофа и може би то
гава България ще въстанови своигЬ права да се счита за 
страна, която има закони, съобразни съ цивилизацията.

Освенъ чл. 75, който установява принципа за необрат
ната сила на закониНз, такъвъ е и чл. 46 отъ Конституцията, 
който казва: „Никой законъ нЬма ш ла и действ е, докато 
том не е обнародват“. Ние вид-Ьхме по-рано, че отъ про- 
мултирането на закона се вади основание, за необратната 
сила на сжщия, защото този членъ казва, че никой законъ 

ма сила и действие, докле той не е обнародванъ. И тъй, 
отъ казаното до тукъ следва да се приеме, че буквата и 
духътъ на чл. 46 и 75 отъ Конституцията сж, че на углавни 
закони не може да се дава обратна сила. Държавниятъ об
винитель, обаче, ни прави формално възражение. Вие се ос
новавате, казва той, на чл. /5 отъ Конституцията, но тамъ 
не се вижда да сж употребени думит-fe „обратна сила“ или 
предшествующи закони", и, следователно, не можете да 
претендирате, че този текстъ визира необратната сила на за- 
KOHHrfe; за доказателство на това си възражение той се ос
новава на чл. 25 отъ Италиянската Конституция и чл. 9 отъ 
Белгийската, които не употребявали тЪзи два израза. И въ 
rfesfci две страни — Италия и Белгия — принципа за необ
ратностьта не билъ пригласенъ, понеже конституциите имъ 
ке говорили изрично за обратна сила, както това правили 
Гръцката (чл. 7) и други конституции. Но тъй ли е?  Яко е 
аравъ Държавниятъ обвинитель за Белгийската и Ита
лианската конституции, то може твърде основателно да се 
породи мисъльта, че й у насъ ще да е сжщото. Но нищо 
подобно. BfepHo е само едно, че и Белгийската и Италиян
ската и нашата конституции не употрЪбяватъ думит-fe: по6~
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ратна сила“ или „предшествующи з а к о н и но не по малко 
е в'Ьрно, че никому въ Италия или Белгия не е дошло на 
умъ да даде такова абсурдно тълкувание на упоменатитй 
текстове, ft че тамъ не мислятъ подобно н'Ьщо, азъ ще се 
постарая, съ цитати отъ надлежните автори, да убедя почи
таемия сждъ.

Принципа за необратната сила на углавнигЬ закони е 
вписанъ въ нашата Конституция чл. 7э и въ наказателния 
законъ чл. 2. Съдържанието на чл. /5 е, че „никому не 
може да се наложи наказание, което не е установено отъ 
закона“. Малкото души, които сж чели този текстъ и сж имали 
случай да говорятъ и пишатъ върху него, всичкит& до единъ 
абсолютно, съ изключение само на държавния обвинитель, 
сж го разбрали въ този смисъль. И когато се е гласувалъ 
наказателния законъ чл. 2 и въ Народното събрание, е гово
рено по този въпросъ, че прокарания чл. 2 отъ Наказателния 
законъ принципъ не е нищо друго, освенъ принципа на 
чл. /5 ото Конституцията. Но въ него н^ма употребена 
оная дума, онова прилагателно, което се среща въ други 
конституции, които не даватъ почва за никакъвъ споръ. ft ко 
нашата Конституция б-fe последвала въ редакцията си при
мера на ония конституции, които казватъ, че не може да се 
издаватъ противоконституционни закони, или че едно деяние 
не може да се провъзгласява за престжпно следъ извърш
ването му, не можехме да имаме никакъвъ споръ. Ние видехме, 
че, когато се е мотивирало мнението, защо требва да бжде 
приетъ закона за народната кзтастрафа, макаръ, че е проти
воконституционенъ, сж признали, че той е противеконситу- 
ционенъ, но, за да се създадатъ известни углавни репресии, 
ще требва да се прегази Конституцията За насъ е важно 
да установимъ предъ сжда, кой е правъ въ мнението си. 
Държавниятъ обвинитель ли, който поддържа, че чл. 75 отъ 
Конституцията не съдържа въпросния принципъ или ние, 
които твърдимъ противното. Той дава чисто софистическо 
тълкувание, като казва, че, споредъ чл. 75 отъ Конститу
цията, за да бжде наказанъ н^кой, требвало да има законъ; 
Това и ние ще направимъ. Лооанъ казва, че такива тълку
вания сж юридически и че rfe не даватъ желанния резултатъ.

Може ли да се твърди сериозно, че чл. 75 отъ Консти
туцията не изисква нищо друго осв1знъ единъ законъ, за да 
бжде осжденъ единъ български гражданинъ. Не е доста- 
тъчно само да има законъ. Тоя законъ требва да бжде изда- 
денъ преди извършване д'Ьянията; издаденъ въ известни 
граници и условия ; и не може да се каже, както се говори 
софистически отъ държавния1 обвинитель: за да бжде осж
денъ единъ чов-Ькъ, Конституцията изисква законъ; ето ви 
законъ! Не, такова тълкувание не може да се приеме. Но 
Държавниятъ обвинитель, за да подкрепи мисъльта си, казва: 
ето ви две конституции италианската и белгийската, които 
подобно на" нашата? ' не употрЪбяватъ думата „обратене-‘
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законъ“, отъ която да се разбира, че закона не тръбва да 
има обратна сила, „чл. 26 отъ Италиянската Конституция 
н чл. 9 отъ Белгийската, отъ конто е взетъ нашия, чл. 75, 
патвърждаватъ моето мнЪние“ се провиква Държавния 
обвинитель.

Да проследимъ и пров^римъ мнението на Държавния, 
обвинитель; да ли чл. 26 отъ Италиянската Конституция, 
ното не употребява друго прилагателно, освенъ сжществител- 
вото „законъ", може да бжде разбиранъ, и разбира ли се по 
такъвъ начинъ, както той твърди, въ самата Италия. Чл. 26 
гласи: „Личната свобода е гарантирана. Никой не може да 
бжде арестуванъ и предаденъ на сждъ, освенъ въ предви
дените отъ закона случаи и предписаните отъ него форми“. 
Виждаме, следователно, че въ Италиянската Конституция се 
употребява само думата законъ. Въпроса е : като не се упо
требява друго едно прилагателно, като „обратенъ“ или 
„предшедствующъ“, какъ се разбира чл. 26 отъ италиянскитъ 
автори. И въ Италия,— въпреки това, че въ текста се упо
требява само думата законъ — авторите, които се занима
ва тъ съ разискване и тълкувание Конституцията, назвать, 
че требва да се разбира единъ предшедствующъ престжиле- 
нието законъ. И това е твърде понятно, защото неотемлимс 
и естествено право на всеки гражданинъ е, да знае предва
рително, по какъвъ законъ може да бжде нарушена него
вата лична свобода, по какъвъ законъ тя може да бжде 
отнета. Никой гражданинъ въ една цивилизовнна страна и 
специално въ Италия, нито е мислилъ, нито е предполагала 
че неговата лична свобода ще бжде поставена върху такава 
почва, щото законодателя въ вс^ко време да издава законъ, 
за да ловятъ хора въ капанъ. h ко се даде такова тълкува
ние, каквото иска да даде Държавниятъ обвинитель на 
чл. 26, това би било да се даде право на единъ произволъ; 
това не може дз бжде; то е вънъ отъ всёко понятие за 
свобода, политическа и гражданска.

Италиянскит-fe юристи Рачиопн и Брюнели въ своя ко~ 
ментаръ на Италиянската Конституция, като тълкуватъ чл. 26 
отъ последнята, казватъ:

„Никой не може -да бжде предаденъ нг сждъ, т. е. 
подложенъ на морални изтезания отъ единъ процесъ 
и на кошмара отъ едно евентуално осжждане освенъ 
въ случаитф установени тъй сжщо отъ закона. Това 
значи, че само законътъ, материяленъ или формаленъ, 
може да определи законно действията и да обяви, кои 
отъ гЬхъ и при какви обстоятелства представляватъ 
престжпление, и съ какво наказание и въ какъвъ раз- 
мЪръ престжпленията сж наказуеми. Закона, като обща 
норма, заповедва (разпорежда) по еднакъвъ за всички 
начинъ; за това такъвъ законъ требва да бжде изда
денъ преди извършването на конкретния фактъ, пд
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начинъ, за да се не мисли, че моменталното впечатле
ние отъ едно дадено събитие, или личнага умраза 
къмъ автора на единъ даденъ фактъ, каратъ да го 
обяви за престъпление, или да го накаже съ извън
редна санкция".
Тукъ Рачиоппи-Брюнели, като че ли фотографиратъ 

точно нашия случай. И по-нататъкъ казватъ:
„Историята на англо-саксонскит-fe народи предста

влява не малко тъжни примери, които показватъ необ- 
ходимостьта отъ тази гаранция. До 1703 год. всичките 
закони въ Англия влизаха въ сила не отъ деньтъ на 
обнародванието имъ, а отъ деньтъ, когато е била отво
рена парламентарната сесия, въ която rfe съ били одо
брени; тъй че можеха да станатъ наказуеми, по не
известни норми, действия,‘ извършени преди закона да 
ги обяви за престъпни. Днесъ правото е признало, че 
углавните закони могатъ да разпореждатъ само за въ 
бждаще и обществото е осъдило тъй нареченото пар
ламентарно правосъдие на бързите съдилища. Нашия 
наказателенъ законъ, казватъ авторите, обявява отъ 
първата си страница: чл. 1 — никой не може да бъде
наказанъ за едно деяние, което не е изрично предви
дено, като престъпно отъ закона, нито съ наказание, 
което не е установено отъ него. Чл. 2 — никой не 
може да бъде наказанъ за едно действие, което спо
редъ закона по времето, въ което е извършено, не съ
ставлява престъпление. Никой не може да бъде нака
занъ за едно действие, което по единъ последующъ 
законъ съставлява престъпление, и ако е осъденъ 
спиратъ се изпълнението и углавните последствия. Ако 
закона, презъ времето на който е извършено престъп
лението, и последующитЪ закони съ различни, прилага 
се оня, рапорежданията на който съ по-благоприятни 
за подсъдимия".
Ето какво казватъ Рочиопи и Брюнелъ: че, макаръ въ 

чл- 26 отъ Италиянската Конституция да е употребена само 
думата „законъ“, тоя законъ требва да бъде издаденъ преди 
извършването на престъплението, за да не се мисли, че 
има гоницба и страсть за изтребление. Прочее, излиза, че 
чл. 26 отъ Италиянската Конституция, който употребява 
само думата законъ, подобно на нашия чл. 2 отъ наказател
ния законъ и на чл. 75 отъ нашата Конституция, провъзгла
сява принципа за необратностьта на законитЬ. И какво 
съвпадение, каква еднаквость: номерацията на тексто
вете (чл. 2 отъ Италиянския наказателенъ законъ и чл. 2 
отъ нашия Наказателенъ законъ еднакви); материята и принци- 
аите същите. И азъ се надевамъ, че същата еднаквость ще 
бжде въ приложението на чл. 75 отъ Конституцията.
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Габба, като говори по обратната сила на законитЬ к 
като говори, че принципит-fe требва да се вписватъ и въ 
Конституциите, за да бждатъ по-стабилни, казва: „Възможт 

е да става злоупотребление съ принципа за обратната 
сила на углавния законъ, като се създавать нови пре
стжпления, или като ре увеличава строгостъта на на
казанието съ цель за отмжщение и на изливане на пар
тизански ненависти и страсти; това злоупотребление 
трЬбва да се премахне; но това не може да стане 
другояче, освЬнъ чрезъ намаление на конкретното при
лагане на правилото за обратната сила на новия 
углавенъ законъ и се простре само върху по-лекитЬ 
закони. Всичките конституционни привилегии сж огра
ничени на теоритическите принципи и сж най-здравото 
нещо за съвременното общество; необратностьта на 
по-строгия углавенъ законъ, т. е. относящъ се къмъ 
едно престжпление, до сега ненаказуемо, заслужава, 
разбира се, да бжде турена между тЬзи привилегии. 
Твърде добре сж сторили ония законодатели и народи, 
които сж вписали великия принципъ за необратнот® 
действие на углавния законъ въ основнитЪ закони или 
Конституцията“.
Това е то мнението на Италиянските юридически ми

слители, юрисконсулти. Нема нужда да цитираме повече, 
но заявявамъ по най-решителенъ начинъ, че нЬма да се 
срещне италиански сждъ или авторъ, който би изказалъ 
такова разбиране, каквото има Държавното обвинктелство 
въхру чл. 26 отъ Италианската Конституция.

Но Държавниятъ обвинитель не се основава само на 
,чл. 26 отъ Италианската Конституция. Той прибЪгва и къмъ 
чл. 9 отъ Белгийската Конституция. Какво гласи той? Чл. 9 
казва: Никакво наказание не може да бжде установено, ни
приложено, освънъ по силата на закона“. И въ тази Консти
туция е употребена само думата „законъ“. Държавниятъ 
обвинитель има смелостьта да твърди, че въ Белгия доста- 
тъчно е било да издадатъ единъ законъ и да му дадатъ 
обратна сила. Обаче, въ Белгия нито е било тъй, нито ще 
бжде тъй некога. Най-автентично тълкувание което може 
да се даде на еднъ конституционенъ текстъ, произлиза отъ 
онова учредително събрание, което се занимава съ издава- 
нието на Конституцията. Както въ чл. 44 отъ нашата Консти
туция е казано, че Народното събрание е, което дава автен
тично тълкувание на обикновенигЬ закони, тъй сжщо и 
учредителното народно събрание е, което разяснява истин
ския смисъль и значение на известенъ конституционенъ 
текстъ. За това нека видимъ Учредителното Народно събра
ние въ Белгия, какъ е разбирало чл. 9 отъ Белгийската 
Конституция.



Знаете, че Белгийската Конституция се прие огъ Бел
гийския Конгресъ въ 1830 год. презъ ноемврий и декемврий. 
Чл. 9 от\_ Конституцията е билъ разискванъ въ заседанието 
отъ 1\ декемврий 1830 год. Товз, което ще цитирамъ, е бъ  
изложението на мотивите за Белгийската Конституция. То е 
едно официялно издание, нема авторъ. Въ тоаа заседание 
на 21 декемврий 18б0 г., когато се е разисквалъ чл. 9 отъ 
Конституцията депутата Ванъ Мененъ е предложилъ след
ната редакция; „Никакво наказание не може да бжде уста
новено, освенъ по законъ, ни приложено освенъ по силата 
на единъ законъ, предшедствующъ престжпленпето плп на
р у ш е н и е т о Значи, депутата е искалъ дз се вмжкне думата 
„ пред шедствующ ъ".

Другъ депутатъ Делварде е възразилъ, че последната 
часть отъ това допълнение не е нищо друго, освенъ текста 
на чл. 4 отъ тогавашния наказателенъ законъ. И вследствие 
нз това възражение на Делварде, Ванъ Мененъ отегля своето 
предложение (прибавката) и по този начинъ текста е оста- 
налъ тъй, както е предложенъ съ законопроекта.

Значи, текста на чл. 9 е обяснеяъ въ Конгреса въ сми
съль, че топ забранява обратната сила на законитЬ, и, че 
нЬма нужда да се прибавя думата „предшествующъ“, защото 
принципа е провъзгласенъ въ чл 4 ошъ сжщня углазенъ Кодексъ. 
Ето какъ се разбиратъ принципите, изложени въ този текстъ. 
Какво още би могло да се приведе като по-го.лемо доказа
телство, че това е било разбирането върху чл. 9 на Белгий
ското Учредително събрание, и въ сждилищата, и въ док
трината?

Ние видехме вече, че и италианския професоръ Габба 
разбира чл. У отъ Белгийската Конституция въ сжщия сми
сълъ, т. е. че той осветява принципа, че углавните закони 
въ Белгия не могатъ да иматъ обратна сила. Той обяснява, 
какъ този принципъ за необратнат0"сила на углавните закони 
е билъ провъзгласенъ отъ революционното французско зако
нодателство и после вписанъ въ две, три Конституции въ 
Франция и отъ тамъ се е разпрострелъ на континента. И, като 
говори за белгийската Конституция, Габба казва казва: „Не 
по-малко е ясно съдържанието на чл. 9 отъ белгийската 
Конституция“. Як о това е тъй и въ Италия и въ Белгия, 
нема да намеримъ нито единъ човекъ, който да поддържа 
тезата на обвинението. Азъ мисля, че и ние требва да дадемъ 
на нашата Конституция онова разумно тълкувание, което 
може и требва да има.

Азъ искамъ да прибавя къмъ всички тези сжжде- 
ния и друго, което оправдрва ония редакции на конститу
циите, които не сж искали да употребява думата „предше
ствующъ“. Белгия е една отъ ония страни, въ коиго, когато 
се пишатъ закони и когато се пише Конституция, законода
телите се ржководятъ отъ началото, че текстовете требва 
да бждап? абстрактни и требва да бждатъ редактирани по
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: правилата на правната наука. Конституцията може да се
редактира ,и научно и юридически.

Съставителите иа белгийската Конституция, отлични 
i юристконсулти, сж биле много строги и сбити при състазя-

нието ла текстовете отъ Конституцията. Те сж считали за 
излишно да прибавяте опредъляющи прилагателни къмъ 
думата законъ. То сж знаяли, че думата углавенъ законъ 

! означава наредба само за бждаще време, а. не а за минало
за това не сж прибавили думата предшествующа престъп
лението законъ*. Вероятно сж считали, че това би било ппео- 
назмъ, който сж искали да избегнатъ. И наистина, известно е, 
какво н'Ьщо е углавенъ законъ. Той се състои отъ две части 
— едната часть е принципалната, която описва обекта, върху 
който ще се посяга, а другата часть е, която определя санк
циите — наказанията. Тези сж двете съставни части за всеки 
углавенъ законъ; и, следователно, който казва углавенъ за
конъ, той разбира и има предъ ткя две негови чвсти,

Руския професоръ Таганцевъ въ своите лекции по рус
кото углавно право казва:

„Углавните закони въ тесенъ смисълъ съдържатъ 
въ себе си винаги дзе части: описание на посягането, 
което се запрещава подъ страхъ на наказание — часть 
диспотизивна, и указание на самата отговорность —

I санкции. Наличностьта на тези две условия е необхо
дима принадлежность на всЬки углавенъ законъ“.
Сжщото поддържа и Корку новъ въ своите лекции по 

! Обща теория на правото. Той казва:
„ВсЬка углавна норма требва да се състои непре

менно отъ две части. Въ първата часть се определять 
признаците на наказуемото деяние, въ втората — самото 
наказание. Наказателната часть на мормата е прието да 
се нарича санкция“.
Следователно, когато се казва углавенъ законъ, разбира 

се такъвъ единъ законъ, който има две части —- описателна 
и санкция.

По сжщнятъ въпросъ е писалъ у насъ Правишь въ 
в. „Право“ — „Правова държава“, когото нема да цитирамъ, 
но и той излага въпроса така, както го излагамъ сега.

Казаното е достатъчно, за да се обори мнението на 
Държавния обвинитель. Дзъ разбирамъ, че, за да спечелишъ 
една кауза, можешь да прибегнешь до известно тълкувание; 
но, когато то е пресилено и когато не отговаря нито на 
буквата на закона, нито е възприето отъ некого, то ще 

? остане изолирано. Тези сж съображенията, по които азъ
намирамъ, че закона за Народната катастрофа е противо
конституционенъ, понеже е въ противоречие съ чл. 75 и 46 
отъ Конституцията. До колко тези причини сж имали значе-
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име и влияние и въ какво стеснено положение сж поставил» 
т-к самит^ автори на закона, се вижда отъ това, че въ края на 
първоначалния проектъ на закона за сждене виновницигЬ за 
Народната катастрофа, б%ше казано, че на закона се дава 
шбратна сила, но, когато стане буря въ Народното събрание 
за обратната сила на закона, за тая му противоконституцион- 
кость, автора на сжщия — Григоръ Гр. Чешмеджиевъ — a t  
принуденъ, за да не изглежда явно, че закона е верварски,. 
да се съгласи да се махне този текстъ и вместо него слага 
следния текстъ на чл. 9: „Настоящия законъ отменява всички 
законоположения, които му противоречатъ“. Той иска да 
каже, че, ако има н'Ькой текстъ, споредъ който война може 
да бжде обявена, безъ да се гшта Народното събрание, той 
се отменява. Ако има н-Ькой законъ, кейто да дава право на 
министрите да подготовляватъ война и да я ржководятъ и 
ако тая подготовка не би била наказуема, то чл. 9 има зна
чение, че става наказуема и този законъ се отменява. Ако 
останеше закона тъй, както бЪше съ пасажа за обратната 
сила, не ще съмнение, че на закона се даваше изрично 
©братна сила, Съ премахването на текста, който даваше 
обратна сила на закона изосттвенъ ли е и принципа на от
хвърления текстъ ? Обикновенно, като се задава въпросъ, 
какво е значението на отхвърляне на единъ текстъ отъ за
кона, правилния и логически отговоръ е, че се охвърля заедно 
съ текста и принципа, който е искано да се прокара аъ 
него. Но може да бжде и друго — отъ срамъ, отъ стеснение 
или отъ страхъ да се отказватъ отъ този текстъ. А пъкъ 
фактически всичкитЪ наказателни текстове си оставатъ съ 
обратна сила, защото този законъ наказва лицата, които сж 
©бявили война, която е станала на 1915 г. т. е. четири години 
преди да се гласува закона. Тъй щото, макаръ и да се е 
оттеглилъ, онзи текстъ, който казваше, че на закона се дава 
обратна сила, пакъ си остава тая обратна сила. Фактически 
©става едно положение, отъ което може да се излезе, а то е, 
че сжда, като има право да обсжжда материялната некон
ституционность на закона и понеже последния е въ явно 
противоречие съ чл. 46 и 47 отъ Конституцията, дз „бжде 
©тхвърленъ.

Тия сж общит-fe причини, по които закона за наказване 
виновниците за народната катастрофа е неконституцзоненъ,

* *
Следъ това позволете ми да се изкажа за противскон» 

ституционностьта на сжщия законъ по материя, по съдър
жание, на всЬки единъ членъ. Защо закона е противень на 
чл. 75 Gib Конституцията?

Чл. 1 отъ закона за сждене и наказание виновниците 
зз Народната катастрова гласи:

„Лицата, които сж взели активно участие въ обя
вяване на войната 1915/1918 г., безъ да бжде предвари-



телно свикано и консултирано Народното събрание, сжщо 
и оиЯзи, които сж издали и заповядали турянето въ 
действие на раздьлъ Ш отъ В. Н. законъ отъ 23, IX 1915 г., 
ст. ст., преди да бжде гласуванъ отъ Народното събра

ние, се сждятъ за измъиа на отечеството и нарушение на 
Конституцията и се наказватъ съ доживотенъ строгъ тъм- 
ниченъ затворъ, а ако сж действували користно, наказватъ 
се съ смърть“.

Значи, наказватъ се лицата, които сж обявили войната 
1915/1918 год-., безъ да свикатъ и консултиратъ Народното 
събрание. Обявяване война, както ще видимъ по после по 
специалния пунктъ за това обвинение, е едно право, което 
е предоставено отъ Конституцията на Държавния глава съ 
съдействието на своитЯ министри. Имаме единъ членъ въ Кон
ституцията, който говори не за война, защото не употрЯбява 
тази дума, но за мпръ, т. е. за единъ фазисъ отъ войната* 
той е чл. 17, ал. 2 отъ Конституцията, гдето е казано:

„Обаче, договоритЯ за миро, търговскитЯ, както и 
всички договори, които налагатъ .разходи на държавата, 
или съдържатъ измЯнение на сжществующитЯ закони, 
или засЯгатъ публичнитЯ или граждански права на бъл- 
гарскитЯ поданници, ставатъ окончателни само следъ 
приеманието имъ отъ Народното събрание“.
Този текстъ не говори изрично за война. Има конститу

ции, които говорятъ и за воина и за мнрь. Презъ 1879, нашия 
учредителенъ законодатель не е упоменалъ думата,, вот а“, за
щото тогава бЯхме васали на Турция и нЯмахме право да обявя
ваме война; но събраженията може да сж други. Още въ ста- 
ритЯ времена имаше автори, които съветваха народитЯ, ко
гато пишатъ конституциитЯ си, да не уяотрЯбяватъ думата 
„война“. Ако искатъ да кажатъ въ Конституцията нЯщо за 
война, да пишатъ думата „миръ", но не и „война“. И когато 
тая дума захване да изчезва постепенно отъ самитЯ консти
туции и закони, тогава именно ще ггачнатъ да се намаляватъ 
войнитЯ. Сжществува ли въ Конституцията правото за обя- 
вяаание война, то ще се упражнява. Такива автори сж Ари
стотелъ, Св. Тома и др. Азъ си обяснявамъ, че тЯзк сж били 
съображенията, които сж накарали нашия законодатель да 
не говори за война, а да употръби само думата — „миръ“. 
Но говодейки за миръ, Конституцията разбира войната, по
неже мирътъ е края на войната и е иераздЯлна часть отъ 
нея. ТЯ сж две фази отъ едно и сжщо събитие; едното е про- 
логъ, другото епилогъ — началото и края. Онзи, който има 
право да обявява война, на него е правот© и да сключва 
мирътъ. Ако това право е дадено на държавниятъ глава, той

12
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има неразделното право да сключва и мирътъ. За това и въ 
всичките конституции се казва, че Държавния глава има 
поаво да обяви война и да сключва миръ. Но има и консти. 

'туции, въ които е казано, че държавния глаза има право да 
обявява война, безъ да се казва, че има право да сключва и 
миръ; но онзи, комуто а било дадено правото да обявява 
война, е дадено виртуално правото да сключва и миръ, 
•п наопаки на когото Конституцията дава право да сключва 
миръ, нему е дадено право п да обявява война. Въпроса е 
само, за кое право, за коя фаза отъ войната ще упомене 
Конституцията; да ли за началото или за края й. За това 

- азъ мисля, че нашата Конституция въ чл. 17 съ даването 
прэзо на държавния глаза или на изпълнителната власть, да 
сключва догозоръ за миръ, му дава правото да обявява и 
война. Че наистина у насъ чл. -17 сё' разбира въ този сми- 

. съдъ, н-Ьма освенъ да пров-Ьримъ това въ дневнициНз на 
Великото Народно събрание. Чл. 17 бъше най-палящъ, за
щото въ него се въвеждаше ново право; дава се право на 
правителството да сключва тайни договори, и се говори за 
миръ, за които, Конституцията по-рано не упоменуваше. Ста
рия чл. 17 отъ Конституцията не говори нито за миръ, нито 
зг война; той казваше;

„Князьтъ е представитель на Княжеството въ всич- 
кигв му сношения съ иностранните държави. Отъ негово 
име и съ пълномощие отъ Народното събрание се свързва 
съ правителството на съседните държави особни сго
вори по работите и управлението на Княжеството, за 

\ които се изисква участието и съдействието на тия пра
вителства“.
П ръвъ пжть думата мнръ се вписва при изменението 

на чл. 17 въ 1911 г. Когато се е разисквалъ въ Народното 
събрание въпроса за изменението на този членъ, единъ отъ 
народните представители, който по конституционните въпроси 
се е ползувалъ съ авторитетъ, именно Теодоръ Теодоровъ, 
тогава министръ, е засегналъ въпроса за правото на Царя 
да обявява война безъ да консултира предварително Народ
ното събрание. Това, което той е казвалъ въ Обикновенното 
Народно събрание за значението и смисъла на чл. 17, добива 
още по-големо значение, когато е говорилъ въ Великото 
Народно събрание въ качеството си на министръ. И, както 
ще видимъ, единъ . неговъ колега, Буровъ, е поддържалъ въ 
Великото Народно събрание това, което Т. Теодоровъ е 
поддържалъ въ Обикновенното Народно събрание.

Въ 14-то обикновено Народно събрание, Ill-та редовна 
сесия (стр. 280) Теодоръ Теодоровъ, казва:

„Френския членъ е почти букваленъ, казвамъ почти, 
защото има една неточность въ превода, а белгий
ския е съ една малка промяна: тамъ заедно съ тър-
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говскитЬ договори, прибавили сж и договорит-fe за 
сключването на миръ, да ставатъ съ съгласието на На
родното събрание, а въ френскит-fe основни закони това 
го нъма, както нЬма и друго едно право, представено 
въ нашашн Конституция на Държавния глава, въ което 
ако азъ не нзхождахъ отъ съображенията, които току 
що изказахъ, би предложилъ да се контестира. То е 
правото му да обявява война“.
Като говори върху редакцията на чл. 17, тъй както е 

представена само съ думата „миръ“, Тодоровъ разбира този 
текстъ въ смисъль, че дава право на държавния глава да 
обявява Война. И не може да бжде другояче. ЧовЪкъ, който 
има пълно представление за материята, достатъчно му е да . 
зърне текста, за да разбере цялата идея и принципа, който 
той съдържа. И така, споредъ мнението на Т. Теодоровъ, 
което е право, чл. 17 отъ Конституцията предоставя право 
на Държавния глава да обявява воина. Чл. 17 отъ Консти
туцията говори само за миръ, а Теодоровъ преди десеть го
дин , въ 14-то обикновено Народно събрание, казва, че по 
този членъ Държавния глава има право да обявява воина. 
Т. Тодоровъ е искалъ да каже, че, ако България живееше 
при други условия, може да не дадемъ право на държавния 
глава да обявява война, но, когато се намираме при известни 
условия и съседи, той требва да има това право. Въ каква 
форма, съ какви думи, — миръ или война — ще го изрази 
Конституцията е безразлично; важното е, че отъ този текстъ 
той вади такова заключение. Ятанась Буровъ, — вече въ Ве
ликото Народно събрание, — който е билъ докладчикъ за 
изменението на Конституцията, като говори за тайни дого
вори, изказва аргументи, отъ които се вижда, че държавата 
има никога да върши тайни военни действия, които, ако се 
изложатъ на публичность и ако се даде възможность на не
приятеля да ги узнае, той ще може да парализира съвър- 
шенно. При разискванията на чл. 17 по въпроса, да ли той 
дава право на държавния глава да обявява война, Буровъ 
дохожда до сжщото заключение. Въ своя докладъ до Вели
кото Народно събрание отъ името на комисията въ четвър
тото си съображение, той казва:

„Четвъртото съображение, по което комисията на
мира, че изпълнителната власть требва да върши тЪзи 
договори, то е, че фактически едни политически тайни 
договори, ако бждатъ санкционирани отъ Народното съ
брание, н-Ьма да бждатъ тайни. Г. Фаденхехтъ поддържа, 
че е достатъчно да бждатъ съобщени и санкционирани 
въ тайно заседание на Народното събрание. Комисията 
не може да възприеме този възгледъ, защото, когато 
искаме да пазимъ тайната, ние не се преокюпираме 
толкова, да ли ще дадемъ външно или формално орж- 
.жие на чуждигЬ държави, а насъ ни занимава грижата,
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да не може чуждата държава на време да узнае, какви 
сж намеренията, задълженията, ангажиментите и пла
новете на нашата държава, и да може да ги осуети 
чрезъ бързи, предварително взети, мерки. Че тя ще ла 
или не щела да протестира, съ това фактически поло
жението на нещата не се изменява, но че тя, безъ да 
протестира, може да осуети нашите усилия; ето кжде 
ни боли, ето кжде ние искаме да попречи мъ и да запа- 
зимъ правото на България, безопасно за себе си, съ 
резултатъ полезенъ за себе си, да може да сключи 
тайни договори“. (Дн. на V В. Н. с., зае. на 28 юний 
1911 г., стр. 4и4—40b).
Тайния договоръ може да има за предметъ сключва

нето на единъ съюзъ, който може да бжде отбранителенъ или 
нанадателанъ. Следователно, държавата има право да сключва 
тайни договори по първата алинея на чл. 17 и ако предмета на 
тия тайни договори, които сключва държавния глава заедно съ 
министръ-председателя, или съ всички министри, е сключването 
на единъ съюзъ, който ще требва да бжде таенъ, нали ттззи 
договори сж основани на Конституцията ? Прочее, ако между 
две държави се сключи договоръ за война — отбранителенъ 
и нападателенъ съюзъ, то ще бжде единъ договоръ склю
ча нъ редовно и правилно по Конституцията, като една функ
ция предоставена на държавния глава и министъръ-предсе- 
дателя отъ самата Конституция. Войната отъ 1915—1918 г- е 
резултата отъ единъ таенъ договоръ, сключенъ между Бъл
гария и централните сили. Такъвъ договоръ по чл. 17 отъ 
Конституцията правителството има право да сключи не само 
безъ да пита предварително Нар. събрание, но и да държи 
тайно отъ него сключения договоръ за известно време и да 
му го съобщи, когато интересите на страната позволять това. 
Съ това действие правителството упражнява едно право, 
което му е било дадено по Конституцията. Яко това е тъй 
по Конституцията, може ли да излезе единъ обратенъ за
конъ, който да каже: макаръ Конституцията да дава право 
на държавния глава и правителството да обявяватъ война, 
не само безъ предварително свикване и консултиране на На
родното събрание, ами по силата на единъ таенъ договоръ, 
лицата, които сж обявили войната отъ 1915—19i8 г., сж из
вършили прастжпление, което требва да се накаже? Е добре, 
тогазъ въ какво положение се намираме ние? Споредъ чл. 
17 отъ Конституцията се дава право на държавния глава да 
обявява война,безъ да консултира предварително Народното 
събрание и министрите. Като сж участвували въ обявязанието 
й. не сж направили друго, освенъ да упражнатъ едно право, 
дадено имъ отъ Конституцията, което право, въ известна об
становка, въ 1915 г., се преобърна въ длъжность: да прие- 
мемъ война и защитимъ отечеството. Яко оставехме да на-
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хлуе неприятеля, тогава щЪхмеда извършимъ преступление, 
измина къмъ отечеството. Виждате, че чл. 1 отъ закона за 
народната катастрофа, относително обявяването войната 1915 
— 1918 г., е въ явно противоречие съ чл. 17 отъ Конститу
цията, защото тогава — 1915 г. — извършването на това 
деяние не само не е било преступно, но е било едно право 
и едно задължение за държавния глава и за министрите. Не 
може, съ единъ последующъ законъ. да се провъзгласи упра
жнението на правото и изпълнението на длъжностьта за пре
ступление и да се иска наказание за него.

Конституционното право ни учи за следующею явле
ние : една Конституция, да кажемъ французката, дава право 
на монарха да разстуря камарата — това е една прерога
тива. Иде следующата Конституция, пакъ французката, която 
казва: разстурянето на камарата се счита предателство и 
се наказва. Иде трета Конституция, която казва: разстуря
нето на камарата е прерогатива. Тия сж трите французки 
конституции. Последната е отъ 1875 година; тя дава право 
на председателя на републиката да разстуря камарата, а 
предшествую щата казваше, че разстурянето на .с у  щата камара 
е измена. Виждате, че едно и сущо деяние, въ една и сжща 
държава, въ една епоха Конституцията го смета за прерога
тива, а няколко години подиръ това тя го счита за измина, 
за която отгоззря и държавния глава углавно. Докогато Кон
ституцията не каже, че държавния глава нема право да обя
вява война безъ предварително съгласие на Народното съ
брание, че, ако такава се обяви безъ съгласие на Народното 
събрание, се върши преступление, до тогава н%ма никакво 
преступление. Й такова запрещение има сила и значение 
само за бждащшпЬ войни, а не и за миналите. Явно е, про
чее, че чл. 1 отъ закона за народната катастрофа, въ това 
съотношение, е въ противоречие съ Конституцията. Ако г&зи 
два закона въ този пунктъ си противоречатъ, кой отъ г1зхъ 
ще бжде приложенъ? Разбира се Конституцията.

С у щ и я  чл. 1 съдържа и друга материя, именно: Сжщо 
и онЬзн, конто сж издали и заповядали турянето въ дейст
вие на раздЬлъ III отъ В. И. законъ отъ 23, IX. 1915 год., 
преди да бжде гласуванъ отъ Народното събрание, се сждятъ 

■ за нзжЬна на отечеството и нарушение на Конституцията". 
Прочее, министрите, които с у  издали и турили въ действие 
раза^лъ ill отъ В. Н. законъ, преди да буде гласуванъ отъ 
Народното събрание, се наказватъ. Важното и существеното 
отъ закона е, не това, че сме го издали, ами че сме го из
дали и турили въ действие, преди да бжде гласуванъ отъ 
Народното събрание. Нека видимъ, има ли некой членъ отъ 
Конституцията, който да дава право на министрите да изда
вать закони ц наредби и да ги турятъ въ действие, преди 
тъ да се гласуватъ отъ Народното събрание. По общо пра
вило всичките закони се правятъ отъ Народното събрание, 
т. е. никакъвъ законодателенъ актъ не може да буде ту-
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събрание и промулгиранъ. Това го .казва чл. 46 отъ Консти
туцията. Веднага, обаче, самата Конституция въ чл. 47' 
дава право, при известни условия и обстановка, на мини
стрите, подъ обща техна отговорность, да издаватъ закони 
и да ги турятъ въ действие, безъ да сж гласувани предвари
телно отъ Народното събрание. Това е едно изключение отъ 
общото правило. По самото си естество временния законъ 
не се подлага на предварително гласуване отъ Народното 
събрание. Министерския съветъ законодателствовайки възъ 
основа на чл. 47, е миниатюръ на Народното събрание. Кон
ституцията преобръща министерския съветъ въ’ законода
телно тело. И той законодателствува като сжщинско На
родно събрание : • законопроекта се разисква отъ минист
рите; следъ разискването му се приема; следъ това прие
мане на наредбата, прави се разпореждане отъ канцеларията 
на министерския съветъ до надлежния министръ, за да бжде 
туренъ закона въ действия- И така, обикновенния законъ за на
родната катастрофа казва: „преди да бжде гласуванъ“, а Кон
ституцията гласи противного: това требва да стане въ пър
вото Народно събрание свикване следъ това“. . Тъй щото, 
Конституцията дава право на министерския съветъ да зако
нодателствува и го задължава, следъ като бжде приложенъ 
закона въ действие, да го внесе въ Народното събрание за 
одобрение. Прочее, какво имаме тогава? Имаме два закона
— единиятъ е Конституцията, която дава право на министрите 
да издаватъ разделъ Ш отъ В. Н. законъ, преди да бжде 
той гласуванъ отъ Народното събрание, защото се прави по 
чл. 47, при задължение да освободятъ своята отговорность 
углавна, като го внесатъ въ Народното събрание, за удо
брение. следъ придаганието му; другия е обикновенъ законъ, 
който казва противното, т. е. да не вършимъ онова, което ни 
заповядва чл. 47 отъ Конституцията. Да приемемъ това, което 
казва обикновения законъ, значи съ последния да се отмени 
чл. 47 отъ Конституцията. Или министрите иматъ право да 
законодателствуватъ по чл. 47, тъй както го видехме, безъ 
предварително да питатъ Народното събрание, или това, 
което казва обикновения законъ, е правото. Сжда ще каже,, 
кой. законъ зъ дадения случай ще требва да възтържествува
— обикновенния ли законъ за народ, катастрофа или Кон
ституцията?

Тукъ му е местото да си зададемъ единъ въпросъ. 
Обикновения законъ, казва, че се сждятъ министрите, които 
сж обявили войната и турили въ действие разделъ Ш отъ 
В. Н. Законъ, за измена и за нарушение на Конституцията. 
Да ли измената и нарушението на Конституцията се от.на- 
сятъ едновременно къмъ двете деяния, т. е. да ли обявя
ването на войната и турянето на Ш разделъ въ действие 
съставлявали една идеална или формална съвокупность, 
предвиденъ въ чл. 63 отъ Наказателния Законъ, или обявя-
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ването на войната е измина, а туряне въ действие разд-Ьлъ 
1П съ нарушение, на Конституцията ? Разрешението на този 
въпросъ ще има значение за прилагането на закона и по 
него ще говоря по-после. .

За сега ще кажа само, че въ случая чл. I отъ закона 
за народната катастрофа не създава идеална съвокупность 
на престъпление; че по него обявяването на войната е из
мена, а издаването и тудяне въ действие разредъ jl! е на
рушение на Конституцията. Това се установява и отъ обви
нителния актъ, по който за първото — обявяване войната се 
иска наказание за измена, а за второто се иска наказание 
за нарушение на Коституцията.

Оь чл. 1, въ тия два пункта, се създаватъ нови пре
стъпления и при това въ пълно противоречие съ Конститу
цията, въ смисълъ, че тия деяния, вземени сами ко себе си, 
съ възведени по-рано въ Конституцията, като право и за
дължение, а обикновения законъ ги квалифицира, като пре
стъпление. Това е анализа на първия членъ. Виждаме, сле
дователно, че, като визира две престъпни деяния, съ тЬхъ 
той иска да събори известенъ текстъ отъ Конституцията по 
заобиколенъ пъть.

Чл. 2 отъ Закона за съденето и наказванато виновни
ците за народната катастрофа гласи :

„Съ сжщото наказание се наказватъ лицата, конто 
сж взели активно участие въ дипломатическата под
готовка или гжководството на войната отъ 1915, 
1918 г., като сж нарушили закон mi или сж действу - 
вали съ користна цель“.
Тукъ се явява, преди всичко въпросъ, да ли може и 

да ли требва да се приповтори алинея втора на чл. 1 т. е., 
че се сждятъ за измена на отечеството и нарушение на 
Конституцията лицата, които съ взели активно участие въ 
дипломатическата подготовка или ръководство на войната 
отъ 1915/1918 год. Най-напредъ за дипломатическата подго
товка, съ нарушение или безъ нарушенйе на законите; важ- 
нсто е, че тукъ се възвежда въ престъпление единъ 
новъ фактъ. До днесъ ние знаемъ, че нито въ Наказателния 
законъ, нито въ Конституцията има забранено да се п.одго- 
товлява войната. Ако Конституцията дава право да държав
ния глава да обяви война и ако това право е осветено отъ 
самата Конституция, като такова, не ще съмнение, че безъ 
никакъвъ другъ текстъ, а въ силата на самия чл. 17, който 
позволява обявяването на войната, позволява виртувлно и 
нейното подготовляване, защото, ако ще требва да се обявява 
война, подготовката е една необходима принадлежность. 
Единъ държавенъ глава, който по Конституцията има право 
да обявява война, и ако той намира, че ще требва да обяви
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такава или ще му бжде наложена войната, по силата на 
своето положение има не само право, но и задължение 
да я подготви, защото каква ще бжде тая война, която не е 
подготвена дипломатически? Една война требва да бжде 
подготвена и въ военно и въ дипломатическо отношение. 
Онзи държавенъ глава или министъръ, който захване вой
ната, безъ да я подготви дипломатически, трЪбва да отговаря. 
Но, за да се парализира това. право, вмжква се въ текста на 
закона фразата: „ако се подготви съ нарушение на законитЬ“, 
т. е. наказва се оная дипломатическа подготовка, която е 
съпроводена съ нарушение на законигЬ. Не може да поз
воли и не позволява Конституцията да се туря въ текста на 
единъ обикновенъ законъ, особенни условия, които клонятъ 
да парализиратъ прерогативата, която Конституцията създава 
за царя и министрит-fe. Tfe сж, които ще обсжждатъ, какъ и 
при каква обстановка да бжде подготвена войната. Споредъ 
менъ самото право, дадено на Държавния Глава, да обявява 
война, обема и заключава въ себе си и правото да я под- 
готовлява дипломатитески. Това право не само се обема, ами 
му се дава изрично отъ Конституцията. Чл. 1  гласи: „Ца-
рьтъ е представитель на държавата въ всичките й сношения 
съ другигк държави“. Какво означава тая фраза, че царьтъ 
е представитель на държавата въ всичкигЬ й сношения съ 
другигЬ държави? То значи, че, ако ще Tpfe6ea да ставатъ 
преговори съ н-вкоя си държава, царьтъ е, който ще прави 
тия преговори. F\ предметътъ на тия преговори по Консти
туцията не е опред-Ьлеиъ; Tfe могатъ да бждагь всевъзможни. 
Той ще води тия преговори чрезъ своя министъръ съ чуж
ди Tfe държави, защото българинъ съ българинъ дипломати
чески не подготовлява нищо, а подготовката е между бъя- 
гарскотото правителство и чуждит-fe правителства — въ това 
се състои дипломатическата подготовка. Значи, действията 
не сж вжтрешни, а сж външни; но Tfe могатъ да ставатъ и тукъ, 
защото другигЬ държави иматъ у Насъ свои представители. 
Дипломатическата подговка е оня актъ, който създава отно
шенията съ чужцит-fe държави; тя е именно, която се съ
държа въ чл. 17 на Конституцията. Следоватетно, ако по 
Конституцията Държавния Глава заедно съ своя титуляренъ 
министъръ иматъ право да подготовляватъ войната, ние ще 
се намеримъ пакъ предъ два закона — единия Конститу
цията, другия обикновения законъ — които ще бждатъ про
тиворечиви по една и сжща материя. Дипломатическата 
подготовка може да бжде не само за война; тя може да 
бжде по Bcfekw единъ въпросъ, който представлява известенъ 
интересъ за страната. За това именно и Конституцията не 
се е впуснала въ казуистика, нито тр-Ьбваше да се впусне. 
Като изброявашъ, можешъ да бждешъ неизчерпателенъ. 
Предъ видъ на това дипломатическата подготовка на вой
ната, споредъ мене, е една нераздЬлна часть отъ самата 
война, която много пжти може да не настжпи и подготови-
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гелния материялъ остава незасегнатъ и не туренъ въ дей
ствие ; за това ние знаемъ много примери отъ историята. 
НЪщо повече: много пжти подготовляването е давало
противни резултати. Напр, между Румжния и централните 
■сили имаше таенъ договоръ за съюзъ за една евентуална 
война, въ която Румжния да се иам-Ьси на страната на цен
тралните сили. Но какво стана? Тая дипломатическа под
готовка остана не само неизползувана съгласно договора, 
но се случи противното: румжнигЬ отидоха въ другия ла
герь — Съглатенекия. Сжщото е и съ Италия, която б-Ьше 
-съюзница на централните сили въ продължение на 30 години 
но и тая дипломатическа подготовка не даде гонимигЬ ре
зултати, а противните, защото Италия отиде на противната 
•страна.

Втория случай по чл. 2 отъ закона за народната ката
строфа е че: „Съ сжщото наказание се наказватъ ония, 
.които сж взели активно участие и. въ ржководството па вой
ната отъ 1915{1918 г.“ Въ тая точка закона не визира, въ 
настоящия процесъ министрить, защ ото, фразата „лицата“, 
които сж взели участие въ ржководството на войната“ раз
бира Други лица, понеже министрите не ржководятъ войната. 
Какво е ржководството на войната; да ли то съвпада въ 
министерските атрибути, . този въпросъ ще разискваме въ 
специалния пунктъ по ржководството на войната, а сега ще 
цитирамъ само чл. 11 отъ Конституцията, споредъ който 
Цзря е върховенъ началникъ на всички военни сили въ 
Царството, както въ мирно време така и въ военно. Отъ 
този само текстъ на Конституцията излиза, че Царьтъ е, 
който е върховенъ началникъ на войската и въ военно и въ 
мирно време, ft върховното началство, тъй както е обозна
чено въ Конституцията, обема и ржководството на войната. 
Това като е така, Закона за народната катастрофа по този 
пунктъ ще бжде противоконституционенъ, защото, ако по
нятието за ржководството на войната се обема въ чл. 11 
отъ Конституцията, и ако Царьтъ е, който е върховенъ на
чалникъ, и като такъвъ ржководн войната, очевидно е, че 
чл. 2 отъ Закона за народната катастрофа, създава пре- 
етжпления отъ такива действия, за които министритЯ не 
отговарятъ и за които не могатъ да бждатъ поставени въ по
ложението, въ което ги поставя обвинението. Държавниятъ 
обвинитель въ самото си начало изказва една мисъль, че 
чл. 11 отъ Конституцията требвало да се разбира въ сми- 
съяь на войсково началствуване. Разликата, която Държавния 
обвинитель искаше да направи, се състои само въ това, че 
войскотото началствуване се състояло само командуването — 
издаването заповеди, или нарежданията до военнитЪ органи, 
или пъкъ ако е въ време на война и ако Царьтъ е върхо- 
эекъ началникъ да дава заповеди за военни действия. Съ 
това Държавния обвинитель искаше да каже, че ржковод
ството на войната, даже и да принадлежи на Царьтъ, не
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принадлежи въ смисъпь на обвинението. Азъ мисля, че на 
Конституцията не може да се даде такова тълкуване. Когато 
ще навлеземъ въ материята, именно когато ще разискваме 
по ръководството на войната, тамъ ще видимъ Конститу
циите въ Европа, които,, като поставятъ принципа, че Д ър
жавния Глава е началникъ на всички морски и сухопътни 
войски, прибавятъ, че неговитЬ заповеди въ това му каче
ство не подлежать на приподпйсване отъ министригЬ, и че 
rfe се упражняватъ лично, 'като негова прерогатива. Нашата 
Конституция нома такива членове, но съответствующит-в 
членове на нашия чл. 11 въ другитЬ конституции, по мате
рия, по съдържание, винаги сж се разбирали по-широко. 
Конституцията, като изброява правата ка разнитЬ власти, 
изброява и окЬзи на Царя. Той има право на зако
нодателна власть, заедно съ Народното събрание,, по
неже той дава заповедь за внисание законопроекти въ 
парламента; той утвърждава и обнародва законитЬ, прие
ти отъ Народното събрание; той се бърка въ работитЬ 
на Военното министерство, като върховенъ началникъ на 
аойскитЬ' въ мирно и военно време, т. е. Царя може п5 из
вестни въпроси да дава запозеди на военния министъръ,. 
който е длъженъ да ги изпълни; иначе, и ако продължава да 
стои министъръ, нарушава дисциплината. За това силата ка 
военния министъръ не е такава, каквато е онази на другитЬ 
министри. Прочее, по чл. 11 отъ Конституцията, като че ли 
отъ властьта на военния министъръ се кжса нЬщо, което 
съ другитЬ министри не става. На .военния министъръ Царя 
може да заповеда, а на другитЬ министри не. Напр, на ми
нистра на зелледЬлието, на общитЬ сгради, или на финан
сите Царя не може да се бърка; а защо може да се бърка: 
въ работитЬ на министра на войната? За това, защото той 
по Конституцията е Върховенъ началникъ на всички военни 
сили; значи, той е Върховенъ началникъ и на министра на. 
войната, който представлава тЬзи военни сили. А на дру- 
гитЬ министри Царя не е никакъвъ началникъ, макаръ да 
ги назначава и уволнява. За упражнението на своитЬ консти
туционни права Царя не отговаря. За това чл. 2 отъ закона 
за народната катастрофа, като възвежда ржководството на 
войната въ едно престжпление, е въ противоречие съ чл, 11 
отъ Конституцията.

жИ?
Чл. 5 отъ Зак. за народ, катастр. постанонява, че: .

„ВпновнптЪ за престжпнн деяния по чл. 1-5'вклю'- 
чнтелноне се наказвато п съ лишаване отъ граждански и 
политически права за винаги и се осжждатъ да запла
тить на държавата причиненмптё отъ войната вреди 
я загуби. ЧастнтпЪ пмотп на всички обвиняеми по на
стоящий законъ, включително и на бившия царь Фер- 
дпнандъ се поставятъ подъ възбрана, за обезпечават
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на гражданския искъ на държавата“. Този текстъ въ 
законопроекта г л а с е ш е „да се обезщети държавата, 
като се конфискуватъ имотите на бившите министри и 
царя“.
Когато се подготовляваше законопроекта презъ' м. де

кемврий 1919 г., ние бЪхме арестувани. Отъ затвора, както 
ние, подсждимите бивши министри, тъй сжщо некой отъ 
гражданите, които беха арестувани, за да бждатъ сждени по 
чл. 4 отъ сжщия законъ, се подаде единъ протестъ до На
родното събрание, че конфискацията на имотите е забранено 
отъ чл. 75 Отъ Конституцията. Когато се получи този про
тестъ въ Народното събрание и въ комисията, която беше 
натоварена да изучи и докладва законопроекта, се казва: 
протеста има иззъстно значение, зашото Конституцията дей- 
вително не позволява конфискация на имотит-fe, но сжщата 
тази конфискация ще я добиемъ и установимъ въ прикрита 
форма, като махнемъ думата „конфискация“ и употЪбимъ 
вместо нея думите «вреди и загуби“. Но, макаръ че се пре
махна отъ текста на законопроекта думата „конфискация“, ко
гато се говореше по него въ Народното събрание, народ
ните представители и министрите употребяваха пакъ думата 
„конфискация“. Върху това ще се спра подробно, когато ще 
говоря по гражданския искъ, а за сега казвамъ, че чл. 5 съ
държа въ себе си една прикрита конфискация. Нейната при- 
критость е явна. Искаше отъ насъ най-напредъ по исковата 
молба 10 милиарда лева, а после презъ течението на про
цеса се увеличи на 42 милиарда. Да се иска такава сума, 
е равносилно на това да се иска една прикрата конфискация. 
За това азъ мисля, че чл. 5 е противоконституционенъ.

Тези съ всичките мои съждения за противоконститу- 
ционнсстьта на закона за народната катастрофа.

Но съ тово нашата задача не би се завършила, защото 
въпроса по обявяването на войната е едно ново престжпле- 
ние. Азъ ви четохъ речьта на народния представитель П«тко 
Стояновъ въ Народното събрание, въ която казва, че това 
деяние е ново, непредвидено въ нашия наказателенъ законъ, 
престжпление. Понеже войната беше всесветска, стана 
международенъ и въпроса: могатъ ли, и требва ли от
говорните за обявяването на войната лица да бждатъ сж
дени, даже отъ международни сждилища, по закони съ об
ратна сила? На първо време се повдигна въпроса за дава- 
нието на углавенъ сждъ на Германския кзйзеръ,за гдето е пред- 
приелъ войната и я ржководилъ, като е нарушилъ между
народното право. Знаете, че този въпросъ, повдигнатъ при 
такава тържествена обстановка, въ която участвуватъ тол
кова много държави, произведе своето влияние и въздейст
вие върху духа на целия светъ. Съ разрешението на този въ
просъ, натовариха се вещи лица. юристконсулти, познати съ 
своята ерудиция и по своето положение и безпристрастие. За 
това се натовари отъ Конференцията за мира професора.
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яри парижкия университетъ, Ларнодъ, да се произнесе, може 
ли да бжде сжденъ Кайзера. Той даде рапортъ, че не може 
да бжде сжденъ, защото не е нарушилъ никакъвъ положи- 
теленъ по обявяването и ржководството на войната законъ, 
съдържащъ санкция. Вьпреки мнението на Ларнодъ, създаде 
се настроение, че Кайзера може да се сжди и че требва да 
се сжди, и за това се поиска екстридицията му отъ холанд
ското правителство; но последното отказа да го предаде. Този 
отказъ се основава главно на това, че нема некой положи- 
теленъ законъ, който да е действувалъ преди германския 
кайзеръ да е извършилъ деянието, което щу се приписва като 
престжпление и който законъ да бжде преспособенъ къмъ 
неговото деяние.

Ето и текстуалния отговоръ на холандското прави
телство :

„Холандското правителство е било абсолютно чуждо 
на началото на войната и то поддържаше, не безъ 
трудности, неутралитета си до край. То отхвърля енер
гично BcfeKO подозрение, че иска да покрие съ суверен- 

, ното си право и съ своя мораленъ авторитетъ наруше
нието на сжществените принципи на солидарностьта на 
народите, но то не може да признае като междунаро- 
денъ дългъ да се присъедини къмъ акта на висша меж- 
дународна политика на силите Ако въ бждаще отъ 
лигата на народите бжде учредена една международна 
юрисдикция, компетентна да сжди, въ случий на война, 
деянията, квалифицирани като престжпления и подло
жени на санкции, прЪдшествуващи пзвършенитЪ деяния, 
Холандия ще има право да се присъедини къмъ този 
новъ юридически режимъ“.
Това е официалната дипломация, но самия фактъ з% 

екстрадицията на Кайзера заинтересува целия юридически 
светъ. Швейцарския професоръ О. Ниполъ въ едно трете 
озаглавено; „Разсжждение върху екстрадицията на Кайзера“, 
казва :

„Задачата на изкуплението за обявяването на война, 
е преди всичко морална задача. Понеже съ обявяването 
на война не се нарушава некое установено правило, 
биха могли да се съмняватъ въ правото да бжде осж- 
денъ на смъргь или на затворъ бившия Кайзеръ. Но, 
ако гой бжде предаденъ на сждъ, необходимо ли е той 
да бжде третиранъ, като обикновенъ престжпникъ ? Не 
би ли се получилъ по-големъ ефектъ, ако, следъ като 
се констатира неговата морална отговорность, го осж- 
дятъ морално, като му отнематъ съ това възможностьта 
да играе въ бждаще още политическа роля? По този 
начинъ не биха го направили мжченикъ; биха го пре
дани на сждътъ на историята. По този начинъ би, се 
разрешилъ задоволително въпроса върху това, могатъ
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ли да се наказватъ престжпления, които излизатъ отъ 
сферата на положителното право".
Ето мнението на единъ професоръ, който специално по 

този въпросъ е писалъ.
Подиръ Кайзера идатъ Лудендорфъ, Хинденбургъ и Бет- 

манъ Холвегъ, които сжщо ще требваше да отговарятъ за на
рушение на международното право; за това и за гЬхъ и за 
всички други военни началници на германската империя се 
писа, че могатъ да бждатъ дадени подъ сждъ само въ слу
чай ако те сж извършили преступление, което е предви
дено въ некой по-рано сжществующъ законъ.

Известно ви е, че Версайлския договоръ има единъ 
членъ, който изрично задължава германското правителство 
да предаде известни свои граждани, за да бждатъ rfe сж
дени отъ международенъ сждъ. Следъ голяма борба побе
дителите се съгласиха, тия лица да бждатъ сждени отъ гер
манските сждилища, и т& се сждятъ до толкова, доколкото 
сж извършили деяния, предвидени въ закони, които сж из
дадени предн извършването на тия деяния. На победителигЬ 
не е дошло и на умъ да налагать закони съ обратна сила; и, 
ако требва да се сждятъ некой, ще требва да се сждятъ по 
сжществующи закони и главно за ония деяния, които сж били 
провъзгласени за прЪстжпни до извършването имъ,

Този принципъ приетъ и отъ победители и отъ по
бедени, получи отзивъ и у насъ. Припомнете си, че, когато 
сждиха некой граждани по чл. 4 отъ закона за народната 
катастрофа, като Ангелъ Киселовъ, Богданъ Бошнаковъ и 
Пасаровъ, българското правителство поиска отъ швейцарското, 
да имъ отвори касите въ банките, но швейцарското правителство 
отказа да го направи на това основание, че закона, по който 
действува българската власть, е законъ, който не отговаря 
на принципите на цивилизованите държави. Туй се отбе
ляза тогазъ въ всички почти наши вестници.

Казахме, че този въпросъ получи международно значе
ние. Това бъше за Германия. За насъ засегна ли се този 
въпросъ въ Ньоский договоръ и ако има некой текстъ, може 
ли да се извади заключениё въ този смисъль, за който го- 
воримъ. Чл. 118 отъ Ньоския договоръ гласи следното:

„Българското правителство признава на съюзнппгЬ 
н съдружени сили свободата да пзправятъ предъ тЪх- 
нилгЬ военни сждилища лицата, обвинени въ извършване 
на действия противни на законптЪ и обпчаптЬ на вой
ната. ПредвиденитЪ въ законитЬ наказания ще бждатъ 
приложени къмъ лицата признати зи виновни“.
Значи, искатъ се две работи: 1) задължава се българ

ското правителство да предаде известни провинени българи, 
за да бждатъ сждени отъ сждилищата на чужди държави, 
по закони, които сж въ връзка съ войната и обичаите на 
войната и 2) ще бждатъ наказани по законите, които сжще- 
ствуватъ преди извршването на инкриминираните деяния. Въ
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борбата и нашето правителство сполучи както и германското, 
да не предава нашигЬ поданници, да ги сждятъ чуждигЪ 
държави. Но важного е, че държааит^ побьдители не сж 
мисли ли да правятъ углавни закони съ обратна сила, за да сж- 
дятъ за престжпления нашит% под-анници. Съ това свое по
ведение самигтз победителки искатъ да докажатъ и да за- 
сзидотелствузатъ размера на правнигЬ чувства на своя народъ, 
че той Нома да иска и не желае нито единъ гражданинъ, на 
която и да е страна, да бжде сжденъ по единъ законъ съ 
обратна сила. Ако нашит1з противници победители 6fexa се 
ржководили отъ това чувство, отъ което ние тукъ местно се 
водимъ, rfe, които иматъ възможность да налагать финасови, 
военни, материялни и политически задължения и каквито 
наложиха, можеха да наложатъ и закони съ обратна си ла;,но 
•тЬ изпълниха едно човЪшко задължение, като не искаха да 
съсипятъ и сждебно народит-fe, свои противници. И какво 
по-лесно отъ това да кажеха: и по закони съ обратна сила 
да се сждятъ. Но това Tfe не казаха, като оставиха въ правото 
да сжществувтъ в1зчнигЬ принципи. А поучението е ronfeMo 
не само за Ao6poflfeTenKTfe на OKfe3rfe които ни го дадоха, но 
още no-ronfeMO зареди насъ. Ако ние ще искаме да си на- 
ложимъ закони съ обратна сила, въпреки че другигЬ не ис
каха да ни ги наложатъ, това е нашъ порокъ

Tfe3H сж сжждекгтята, които имахъ да направя по закона 
за Народната катастрофа, за да докажа, че е противоконсти- 
туционенъ. Но държавния обвинитель, за да ме искара непо- 
следоватеденъ въ моит-fe мнения, чете една мря речь въ На
родното събрание, въ която азъ ужъ съмъ казалъ, че углав- 
нит-Ь закони могатъ да иматъ обратна сила. Азъ още тогава 
казахъ, че н-Ьмамъ обичай да цитирамъ мои мнения въ обик- 
новенни процеси, но запазвамъ си правото да кажа, че не е 
BfepHO това, което се процитира отъ тия речи, особенно отъ 
едната; че не съмъ казалъ това, което ми се приписва, а 
съвършенно противното. Bfeuie въпроса да се конфискуватъ 
имотит-fe на ония български граждани, които сж се обогатили 
незаконно. Тогава действително азъ произнесохъ една дълга 
речь, която HfeMa да цитирамъ, понеже ще заеме едно pfeno 
заседание, но моята мисъль 6feuie следнята: 1) ще Tpfe6ea непре
менно да се направи Hfeujo за оздравяване на обществената 
атмосфера, но преди всичко да се спази Конституцията отно
сително действието на законит1з по време, а тъй сжщо да не 
се допуща нищо, което Конституцията не позволява. Специ
ално за конфискацията казахъ, че тя като допълни
телно наказание, се допуща отъ нашигЬ обикновенни за
кони, но обща конфискация е забранена отъ нея и приве- 
дохъ ц-Ьлъ редъ аргументи противъ общата конфискация. 
Казахъ, че, ако е въпросъ да се увеличи числото на престжп- 
ленията, азъ съмъ съгласенъ да се създадатъ нови престжп
ления, но закона да наказва само въ бждаще време, а не за 
минало. Тъй щото възстанахъ тогава противъ общата кон
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фискация на имотито, било въ явна или приктрита форма и 
2) противъ обратната сила на законигЬ. Нека процитирамь 
само нЬколко реда отъ това, което съмъ казалъ тогава:

„И завчера ви казахъ, че не съмъ азъ, който ще 
се противя да се увеличи числото и номенклатурата на 
престъпленията въ нашия Наказателенъ законъ. Нека 
провъзгласимъ за яз бждаще престъпни нъкои нови де
яния които до сега не съ  били такива, ако това е 
потрЬбно; нека увеличимъ размЬра на н-Ькои сжще- 
ствующи наказания, ако считаме, че сегашнигЬ размЬри 
на наказанията съ  малки; но да го направимъ при едно 
същественно и конституционно условие —• да се спазя 
прпнципътъ за действие на закопа по отношение на 
времето, т. е. за обратната или необратната сяла 
на законптЪ. Когато е въпросъ за богатство, на което 
държавата иска да посЬгне, като придобито чрезъ пре
стъпления, той е разрешенъ отъ сжществующитЬ закони. 
Язъ си представямъ само три способа, чрезъ които едно 
лице би могло да увреди държавата; или ще извърши 
кражба ка държавенъ имотъ, или ще извърши злоупо
требление съ държавенъ имотъ, или ще фабрикува 
фалшиви монети. За всички тия случаи има наказателни 
текстове въ сега съществующигЬ закони, които пред- 
виждатъ наказание. Откраднати, злоупотребени суми и 
фалшивитЬ монети се конфискуватъ; ако при това нака
занията за тЬхъ не еж достатъчни, ще ги увеличимъ, но 
това увеличение ще се прилага само за бждащптЬ пре
стжпления“.
Ето това е, което съмъ подържалъ презъ м. априлъ 

1919 г. въ Народното събрание въ цЬлата си речь, напеча
тана въ бр. бр, 76, 77 и 76 1919 г. на в. „Народни права“, 

Язъ за себе си мога да кажа, че даже и личнигЬ си 
интереси съмъ жертвувалъ за науката и винаги съмъ подър
жалъ една известна идея. Яко съмъ я променявалъ, — но 
такова нгЬщо още не ми се е случвало, — променявалъ съмъ 
я не за своята си собственна кауза; и, ако съмъ подържалъ 
друго мнение, нЬмаше да поддържамъ предъ съда против
но то отъ морално стеснение. Искамъ да кажа, че не би имало 
н-Ьщо особенно, ако направя единъ обратъ въ своето мнение. 
Това е по частною гражданско право, но не за углавни за
кони. Каза се, че азъ съмъ билъ произнесълъ речь по единъ 
фискаленъ законъ въ смисъль, че требва закона да има 
обратна сила. Тукъ въпроса е вече другъ. Не е за углавно 
право, а въпросъ е за облагане български данъкоплатци съ 
известенъ данъкъ, и отъ кога да се прилага облагането — 
тамъ е въпроса. Моя законопроектъ отъ 1916 г. б-& внесенъ 
въ Народното събрание за облагане отъ деня на обявяване 
на войната —■ значи даваше му се обратна сила; но, като се 
яви депутация при менъ съ молба да не се дава обратна 
сила на облагането, азъ й заявихъ въ Народното събрание,
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че ние съ това гонимъ печалбигЬ; законопроекта остана не~ 
прокаранъ, докато бъхъ министъръ. Но, понеже законопро
екта 6'feuie отъ 1916 г. и засягаше печалбигЬ отъ 1S15 г., 
съ това му се даваше обратна сила. Обаче, то не е въпросъ 
отъ углавно право. Това е фискаленъ законъ и въ тази ма
терия, може да се допусне обратна сила, особно когато обрата 
на облагането води отъ самото начало, отъ известенъ обла- 
гателенъ моментъ. Н-Ькои може да отидатъ далече въ това 
отношение и да бждатъ много последователни, като искатъ 
абсолютно прилагание на принципа за необратностьта на 
законит-fe по всичкигЬ материи, безъ никакво изключение. 
Въ моя случай, азъ като финансовъ министъръ, гоня известна 
фискална цель и преследвамъ началото й. Когато съмъ гово- 
рилъ по чисто углавната; отговорность, винаги съмъ билъ 
противъ обратната сила на углавнит-fe закони. Язъ държахъ 
да обясна предъ васъ, че и тукъ не изпадамъ въ противо
речие. Яко н-feKora съмъ изказалъ н-Ькоя мисъль, която може 
да мй повреди, азъ ще си тегля последствията. Своята соб
ственна етика азъ ще пазя. Искамъ да бжда постсяненъ. 
Когато съмъ ималъ случая да изповЪдамъ своето полити
ческо верую отъ 30 години, все сжщото съмъ поддържалъ 
и до днесъ.

Тълкувателенъ законъ.
Следъ като се гласува закона за Нар. катастрофа, 

следъ като се видя ясно неговата противоконституционность, 
захванаха да дирятъ н-feкакво наименование, никаква харак
теристика, съ които да се прикрие неговия порокъ .Държав
ния обвинитель въ заседанието на Народното събрание на 
28. III. 1921 г., когато се обсжждаше въпроса за предаването 
ни подъ сждъ, е казаяъ следующето :

„Требва да заява, като представитель на парла- . 
ментарната радикалъ-демократическа група, че ние по- 
държаме, какво въ случая и чл. 1 и 2 отъ закона за 
Народната катастрофа T pfe6sa да бждатъ прилагани 
като законни тълкуватели и които се отлнчаватъ отъ 
дотогавашния Наказателенъ законъ само съ своята 
санкция, кждето законодателя е напълно суверенъ и 
авторигетенъ да предвижда по-гол1зми наказания, предъ 
видъ на туй, че е дошелъ до едно правосъзнание, което 
му налага да прилага по-строги мфрки къмъ лицата, 
които сж извършили т1бзи деяния“.
Значи, въ Народното събрание Държавния обвинитель 

е заявилъ и поддържалъ, че закона за Народната катастрофа, 
въ чл. 1 и 2 тълкувателенъ законъ на закона отъ 1880 год.
Pi въ заседанието предъ Държавния сждъ той твърди друго, 
като казва, че закона за Народната катастрофа спрямо ми-
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нистрит-fe е допълнителенъ къмъ закона отъ 1880 г,, а спрямо 
частнит-fe лица, които ще се сждятъ по чл. 3 и 4, той е новъ 
законъ, който се прилага отъ други сждилища, което не ин
тересува Държавниятъ сждъ. Както видехме, две противопо
ложни тези, — предъ Народното събрание се поддържа, че 
закона е тълкувателенъ, а тукъ, — че е допълнителенъ за 
едни и новъ за други лица. Това е една юридическа галиматия. 
Споредъ мнението на Държавниятъ обвинитель отъ 1919 г., 
закона е новъ, споредъ мнението му въ ! 921 г. — тълкува
теленъ, а сега предъ Държавния сждъ — допълнителенъ и 
новъ. Допълнителенъ е оня законъ, който допълня идеята на 
единъ сжществующъ законъ. Когато се каза отъ Държавния 
обвинитель, че закона е допълнителенъ, той не казва, въ* 
какво допълва закона отъ 1880 г. Щ е чакаме да чуемъ това, 
и тогава ще отговоримъ. Понеже въ Народното събрание се 
е поадигиадъ въпроса, че закона е тълкувателенъ и новъ, 
азъ ще искамъ да изложа нЪкои съображения, че той не 
е и не може да бжде тълкувателенъ, че той е единъ новъ 
законъ, който не тълкува нищо отъ н-Ькой по-рано сжще
ствующъ законъ.

Най-напредъ, за да имаме единъ тълкувателенъ законъ, 
изисква се, щото въ мстивигЬ къмъ този законъ, а сжщо и 
къмъ заглавието да е казано, че той е единъ тълкувателенъ 
законъ, като се изтъкне най-първо причината и нуждата отъ 
тълкуването му. Тълкуването на законит-fe е трояко: 1) тъл
куване доктртално; то се прави отъ юрисконсултите и не е 
задължително за никого; 2) сждебно, което се дава отъ сждили
щата и е задължително само за странигЬ по далото и само за 
далото; 3) автентично — законодателно, то е направено отъ 
законодателната власть и е задължително за всички. За да 
имаме сждебно и законодателно тълкуване, тр-Ьбза да има 
едно сезиране —- единъ споръ. Както Народното събрание, 
така и сждиит-fe не могатъ, току тъй отъ любовь къмъ прав
ната наука да тълкуватъ единъ законъ; когато ще стане 
тълкуването на единъ законъ, трЬбва да има единъ споръ, и 
по поводъ на този споръ сждътъ ще тълкува закона и ще 
го прилага, Както предъ сжда, за да излЬзе едно сждебно 
тълкувание, требва да има споръ, тъй сжщо, за да излезе 
единъ тълкувателенъ законъ и отъ Народного събрание, 
тр-Ьбва да има едно законодателно предложение за този 
законъ. По силата на чл. 44 отъ Конституцията, Народното 
събрание има право да тълкува законите; но, за да пристжпи 
къмъ това, тр-Ьбва да бжде сезирано — да му се каже, че 
известенъ законъ е тъменъ, неясенъ, и предъ видъ на тази не
ясность да се изтълкува по законодателенъ редъ, Или, ако 
сждилищата прилагате нееднакво единъ законъ, тогава, или 
съгласно закона за устройството на сждилищата ще бжде 
сезиранъ Върховииятъ Касационенъ сждъ въ общо събрание, 
да даде едно общо тълкувание и това общо тълкувание ще

13
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има силата на автентично тълкувание, и ще има тази тя- 
кесть, че както всички отделения на Касационния сждъ, 
-зка и по-долнит-fe сждилища ще му се подчиняватъ, не 

само по въпросно цЪло, когато, до неговото издаване, 
всички отделения на Касационния сждъ и другит-fe сждилища 
«южаха да даватъ различно тълкувание. Или пъкъ прибягва 
:е до едно автентично, законодателно тълкувание, когато има 
нужда да се направи закона задължителенъ за всички, даже 
и за Върховния Касационенъ сждъ, за да не може да изменя 
юриспрюденцията си ; защото, ако имаме едно законодателно 
тълкувание, зсЪко друго тълкувание требва да отстжпи 
местото на него, понеже предполага се, че законодателното 
тълкувание отговаря на истинския смисьлъ на закона. Но 
това е една призумпция, защото, ако закона се тълкува отъ 
Народното събрание до като авторитЬ му сж народни пред
ставители, тЪ щ-fcxa да знаятъ истинския му смисьлъ;-ако, 
обече, се изминатъ отъ издаване на закона десеть или по
вече години и въ Народното събрание се появатъ нови хора, 
които ще трЪбва да тълкуватъ единъ законъ, на който е 
гледано съ очи преди десеть години, днесъ ще се гледа 
съвсемъ другояче на този законъ, защото може да се из- 
менять понятията и взглядовегЬ на хората. Законодателно 
тълкувание може да стане, когато закона е издаденъ скоро. 
Важного е, че споредъ Конституцията, като излтЬзе едно 
тълкувание, съгласно чл. 44, то е задължително за всички; 
но, за да изяъзе такова тълкувание, тр-Ьбва Народното събра
ние да бжде изрично сезирано било отъ правителството, 
било по инициатива на народни представители. Такова Н'Ьщо 
не виждаме да е имало въ случая. Нито правителството, нито 
народни представители не сж искали тълкуванието на закона 
отъ 1880 г. Ние и м а м е  едно законодателно предложение вне
сено отъ депутата Чешмеджиевъ, озаглавено „Законъ за сж- 
дене виновниците за Народната катастрофа“, съ всичкигЬ 
му параграфи и алинеи. И въ Народното събрание се обяс
нява защо се внася, защо се гласува този законъ. Отъ разис
кванията се вижда, че е единъ новъ, самостоятеленъ законъ. 
Н-^що повече: не само е новъ законъ, но и такъвъ, който 
прогласява нови. престжпления, дотогава непредвидени въ 
никой углавенъ законъ. Понеже е важно, какъ да се поз
нава единъ законъ тълкувателенъ ли е, или не, и понеже 
има споръ, да ли това име тр-Ьбва да му се даде отъ Народ
ното събрание, или това е въпросъ на факта, който ще раз
решава сжда, и ще каже, да ли закона е тълкувателенъ или 
не, азъ ще изкажа няколко мисли по въпроса.

Тълкуванието на единъ законъ не е нищо друго, освенъ 
изяснението на една тъмна точка. Закона е тъменъ или нея- 
сенъ, явява се нужда отъ тълкувание. Както единъ юрист- 
коксултъ въ кабинета си обяснява тъмнит-fe точки на закона, 
както сждията прави своето тълкувание, тъй сжщо и зако-
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■подателя,, по сжщия редъ на мисли, ще дойде до едно тъл
кувание на снЪзи тъмни части отъ закона, които сж такива. 
Когато тълкува мисъльта на закона, той н!зма да прибавя 
пЬщо ново, нито да отмЪня нЪщо отъ него, защото, ако при
бави нъщо въ своя тълкувателенъ законъ, той нЬма да бжде 
тълкувателенъ законъ, а ще бжде нЪщо ново; и, ако отнеме 
ггкщо, пакъ нЪма да бжде тълкувателенъ законъ, защото 
всЬка една дума отъ закона съставлява негова съставна 
часть и когато се подлага закона на тълкувание, той нЬма 
право да го ампутира, да му сече частит’Ь, за да го тъл
кува. Той ще извади своето тълкувание отъ текста така, 
както той е построенъ. Е ли текста на тълкувателния законъ 
кЬщо ново, отделно отъ стария законъ, и защо е употре
бена думата „законъ“, а не е казано само „тълкувание“? 
Този въпросъ е развитъ и изложенъ най-добре у френския 
гаристконсултъ Марка де, който пише следующего:

* . . . Требва да различаваме три тълкувания: 1) 
доктринално тълкувание, никакъ не задължително; 2) 
сждебно тълкувание, задължително само за странигЬ, 
по едно определено д-Ьло; 3) законодателно тълкува
ние, задължително за всички. — Е, добре. Всичко това 
е неточно. Н1зма вече тълкувание. Тълкуванието е едно 
обяснение; а пъкъ да обяснимъ единъ текстъ, да го ос- 
ветлимъ, да му схванемъ смисъла, това очевидно значи 
да правимъ доктрина (c’esf evidemment faire de doctrine) 
и нищо повече. Прочее, едно тълкувание, отъ какъвто 
источникъ и да произлиза, даже ако излиза отъ самата 
законодателна власть, винаги и по необходимость е док
тринално. Едно тълкувание, само по себе си, не може 
да бжде задължително; то не може да бжде законъ. 
Да начертаешь едно правило, да направишь единъ за
конъ, значи, да зопов-Ьдашъ, да ззпрещавашъ или да 
позволявашъ; но нъма нищо общо между позволението, 
запрещението и запов^дванието и после да тълкувашъ, 
да обяснявзшъ. Запов-Ьдваниего, запрещението или по
зволението предполага сжщественно една власть, едно 
отношение на по-висшъ къмъ по-нисшъ, н-Ьщо, което 
тълкуванието подъ никой начинъ не предполага.

Прочее, ако желаятъ, щото това тълкувание, което 
само по себе си не може да свърже никого, да бжде 
наложено по неволя на всички, очевидно е, че ще 
требва да се прибави къмъ него единъ новъ елементъ; 
ще трЪбва една заповедь, единъ законъ, който да за- 
позЪда на всички да го приематъ,и самия този законъ 
може да излезе само отъ законодателната власть. Про
чее, безразлично е, да ли този законъ за задължител
ното приемане на тълкуванието предшествува или при- 

. дружа ва последното и да ли законодателната власть 
ще заповъда веднажъ за винаги да се зачитатъ излЪз-



лигЬ отъ известенъ источникъ тълкувания, или пъкъ 
ще заповяда всЬки пжть, споредъ нуждата, да се въз
приеме еди кое тълкувание, излязло било отъ нея, било 
отъ другаде. Резултата ще бжде винаги сжщия; винаги 
ще имаме двата елемента, които ще образуватъ онова, 
което се нарича законодателно тълкувание, а именно:
1-о едно тълкувание и 2-о една заповедь за приема- 
нието на това тълкувание.

„ТЪзи два елемента се намиратъ винаги и по не
обходимость въ законодателното тълкувание, подъ как
вато форма и да е дадено то; т-fe неизбежно сжщест- 
вуватъ, макаръ прикрито, въ акта, нареченъ тъй не 
точно (si impoprememt) тълкувателенъ законъ.

Ако това е така, ако законодателно тълкувателния 
актъ образува необходимо едновременно и тълкувание- 
и законъ, то значи, че този актъ е едновременно тъл
кувателенъ въ едно отношение и повелителенъ въ 
друго; но като тълкувателенъ, той не е и не може да 
бжде законъ, защото нЬма нищо общо между заповЬд- 
ванието, което е предметъ на закона, и обяснението, 
което е предметъ на тълкуванието.

Въ приетия езикъ думата тълкувателенъ законъ 
не означава, както това би требвало да бжде, законъ 
съдържащъ едно тълкувание, но означава тълкувание, 
наложено съ единъ законъ. (Ie mot loi interpetative, dans 
Ie Iangsge recu, ne signifie pas, comme cela devrait etre, 
la loi contenant une interpretation, mais bien, I'interpre- 
tation imposee par une loi)". Marcade, Explication theori- 
que et pratique du code Mapoleon, t. I, p. 36—38.
Сжщото почти пропов-Ьдватъ и Рачиопи и Брюнелн 

еъ своя коментаръ на Италиянската Конституция. Важното 
у т1вхъ е, че, когато ще се тълкува единъ законъ 
отъ Народното събрание, ако не му се даде тълкувание по 
яоводъ на едно частно дЬло, което интаресува и други, то
гава то н-Ьма да бжде тълкувателенъ законъ. Ето що казва:

„Наопаки, когато има явна нужда отъ едно задъл
жително за всички тълкувание, то ' принадлежи само 
на законодателната власть; да тълкувашъ единъ законъ 
по задължителенъ за всички начинъ, значи да издадешъ 
една норма, която урегулира по абстрактенъ и общъ 
начинъ цЬла, неограничена серия случаи, които могатъ 
да се представяте. А пъкъ издаването на норми е именно 
законодателна функция; и законодателя, който би пре- 
тендиралъ да тълкува една норма по начинъ задължи
те ленъ само за едно частно юридическо отношение, би 
прекомЬрничелъ толкова, колкото и сждията, който би 
го претендирало по начинъ задължителенъ за всички. 
Още римлянигЬ решаваха eus est legem interpretare,. 
cuius est condere, което е логическото основание на as-
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тентичното тълкувание, защото, който прави законъ 
нему принадлежи да го тълкува“.

„Тълкувателния законъ не дава нищо ново, а само 
обяснение на неясна мисъль на сжществующъ законъ“. 
Знаменитиятъ италиянски професоръ, Габба, който е на

писа лъ, казахъ, четири обемисти тома по теорията за обрат
ната сила на законите (Teorria della retroattiviia delle leggi) 
ето какво пише по въпроса;

„Тълкувателните закони не могатъ да се нарекать 
нови.; съ тёхъ законодателя — нека употребимъ едно 
изражевие на Улпиана по другъ случай (L. 21., § 1 qui 
testam, fac. poss) non dal, sed datum significat, т. e. не 
изразяватъ една нова мисъль, но отъ израженията на 
единъ законъ само обясняватъ една съдържаща се въ 
него мисъль“.
Сжщото срещаме у Рачиопи-Брюнели, които казватъ:

„Даденото отъ законодателя тълкувание се нарича 
автентично (т. е. такова, което винаги излиза отъ сж 
щото физическо лице, отъ което излиза и тълкувания 
законъ) и се прави въ форма на законъ. По този на
чинъ имаме тъй наречените тълкувателни закони, които 
non dani sed datum significant, не нововъвеждатъ, но 
обясняватъ една тъмна точка“. (Non innovano, ma chia- 
riscono un punto oscuro). 
ft Парижкия професоръ Бертелелш казва :

„Единъ тълкувателенъ законъ не може да съдържа 
никакво ново правило. Той може да бжде ретроакти- 
венъ само подъ условие да се ограничи да обясни едно 
неясно разпореждане, безъ да прибави къмъ него нещ о 
и безъ да откъсне отъ него нещ о“.
Хосо въ своето Principes generaux du droit penal beige

казва:
„Тълкувателния законъ не постановява нищо ново; 

той се ограничава само съ разяснение истинския смисъль 
и приложение на по-първия законъ“.
И Анри Капитанъ въ своя уводъ къмъ изучвание на 

Гражданското право казва:
„Тълкувателните закони, както сжщото имъ име 

показва, не сж закони, които видсизменяватъ по-ран
шните такива. Те само определять точно смисъла на 
смътния текстъ, чието тълкувание е повдигнало труд
ности, и по този начинъ премахвагъ последните“.

какъ се разпознаватъ тълкувателните закони.
. По този въпросъ всички юристи не сж съгласни. Мал

цинството е на мнение, че това е въпросъ на факта, който 
ще реши сждията, когато ще прилага закона. Това мнение
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днесъ е почти изолирано, ft болшинството отъ юриститЪ к 
парламентарната практика установяватъ, че, за да бжде за
кона тълкувателенъ, тр-Ьбва да му се даде това наименова
ние, това качество отъ самото законодателно гюто. Н-е носи 
ли единъ законъ прилагателното „тълкувателенъ“, той се 
счита, че е единъ новъ законъ. Нашата практика е такава ; 
на единъ тълкувателенъ законъ се дава такова название отъ 
самия парламентъ. Колкото тълкувателни закони имаме, 
се придружаватъ отъ думата „тълкувателенъ“ При прила.- 
ганието на единъ тълкувателенъ законъ сждията требва да 
провери, да ли той не въвежда н-Ьщо ново, т. е. дали  той 
не прогласява нЬкое ново престжпление и да ли не устано
вява едно потопимо наказание отъ сжществующигк И въ 
двата случая сждията ще каж е: „това е ново; то не е тъл
кувание, и азъ не мога да го приложе къмъ минало деяние“.

По този въпросъ у Габба четемъ следующего:
„ЮристконсултитЬ спорятъ, какъ се познава единъ 

тълкувателенъ законъ. НЪкои изказватъ мнение, че 
този характеръ трЪбва да му се даде изрично отъ са
мия законодатель; други, като Бергманъ (стр. 63) ш  
считатъ като въпросъ на факта, който сждията трЬбва- 
свободно да опредЪли. Първото мнение ни се чини за 
вЪрно; преопасно е да се мисли противного ; Hfeщо по
вече, чини ми се за невъзможно, законодателя да е из- 
м-Ьнилъ това намерение. . .

„Разбира се, че и сждията взема участие въ об- 
сжжданието характера и тълкувателната стойностъ на 
закона, но то се състои само въ обсжжданието, да як 
въ действителность тъй наречения тълкувателенъ за
конъ не съдържа нЬщо ново и да му откаже обратно 
действие.

„Прочее, не може да се даде обратна сила на 
он-кзи членове отъ тълкувателния законъ, които; а) въ- 
веждатъ нЪкон принципи, за които не може да се каже, 
че се съдържа BMpfyanHO въ тълкувателния законъ, б) 
или пъкъ измЪняватъ по нЪкой начинъ или въ .известна 
степень изричното разпореждание на тълкувателния 
законъ.

„Тъй мислятъ Mailher de Chassat (i. p. 131), Las.sa'Ie 
(p. 446), Marcade (art. 2, n° 45)1) и ние се присъединя
ваме къмъ гЬхното мнение“.

Gabda, t. i. p. 28, 29.

i) M arcade казва, че, при едн о  р азн огл аси е, произгг&зл-о въ1& 3з 
м еж ду Касац. с ж д ъ  и Дпелатнвния върху въп роса , да ли известно  
призовавани^ тр ебва  да стане въ осм одн ев ен ъ  или три годиш енъ  
ср ок ъ , било изискано едн о  тълкувание отъ законодателната власть, 
която издала единъ законъ, нойто оп р ед^ лял ъ  единъ срокъ отъ  tp .tr. 
м есеца. Този зак он ъ , казва M arcade, очевидно е новъ, а не тълкувате- - 
л енъ , а сл едовател но не м ож е и да  б ж д е  прилож енъ къмъ актове,, 
извьрш ени преди обнародванието му.
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УглавнигЬ тълкувателни закони н-Ьматъ обратна 
сила.

Иматъ ли тълкувателните закони обратна сила? Ето 
единъ въпросъ, който тоже е раздЪлилъ юристите, когато е 
въпросъ за граждански тълкувателенъ законъ. Въ този 
случай юристите сж разделени на две: едни назвать, че 
тълкувателния законъ н-Ьма обратна сила, а други поддър- 
жатъ, че има такава и че тя се простира само до датата, въ 
която е вл^зълъ въ сила тълкувателния законъ.

Но, когато е въпросъ за углавни тълкувателни закони» 
тамъ юристите сж почти единодушни въ смисълъ, че rfc не 
могатъ да иматъ обратна сила, каквато не могатъ да иматъ 
и тълкуемигЬ углавни закони. НЪщо повече: понеже вскко 
съмнение се тълкува въ полза на подсждимите, in dubio 
miiio, то углавните закони не требва да се тълкуватъ, за 
да се осжди едно лице по тълкувателния законъ.

Историята на правою ни учи, че по този въпросъ най- 
основни и сериозни разисквания сж станали въ французский 
Парламентъ въ 1828 г. Въ този юридически диспутъ сж 
взели участие най-виднитЪ тогава юристконсулти, между 
които и известния Дюпенъ, който е изказалъ една много ху- 
манна и здрава юридическа мисъль:

„Че не може и не требва да се тълкува по за комода- 
теленъ редъ единъ твърде тъменъ углавенъ законъ; че не 
може специално по обяснения тълкувателенъ законъ да 
се сжди едно лице, което при съвършенно тъмния тъл- 
куемъ законъ би било оправдано; това въ силата 
на максимата, че всичко съмнително се тълкува въ 
полза на обвиняемия".
И тогава парламента прие: да направи закона ясенъ,

но да не му се даде обратна сила.
Въ това време авторите се разделиха на д в е : когато е 

въпросъ за граждански законъ, нёма споръ; той се разрешава 
отъ дебатите по тълкувателния законъ; но, когато е въпросъ 
за углавенъ законъ, днесъ болшинството отъ криминалис
тите сж на мнение, че тълкувателните углавни закони не 
могатъ да иматъ обратна сила; обаче, има и други, които 
казватъ, че углавно-тълкувателните закони иматъ обратна 
сила. Dalloz (Repa, Loi, т. XXX, стр. 191) казва, че подъ 
новия тълкувателенъ законъ никога не могатъ да попаднатъ 
деяния, извършени по-рано,

Рачиопн и Брюнели пишатъ;
„Задавайки си за цель да обясни истинския сми

съль на единъ предшедствующъ законъ, безъ да при-
бавимъ нещо къмъ нещо, той (тълкувателния законъ)
може да се приложи само о тъ ‘деня, въ който е вле-
зълъ въ сила тълкуемия законъ: съ това не се ему-
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щава обществената съвесть въ реда на правовата ста- 
билность, защото самите съмнения, които сж. произ
лезли отъ тъмнотата на първоначалния законъ, сж въз
препятствували да се състави една стабилнссть и една 
яснота въ мисъльта. Сега, между две произтекающн 
отъ първия законъ противоречия не може да се избегне 
да се даде пжть на онова, което самия законодатель е 
обяснилъ съобразно съ неговото намерение. Следова
телно, тълкуемия законъ не углавенъ (защото въ у т а е 
ното право личната вреда би била много голяма, безъ 
да има съответствующа обществена полза, наопаки би 
се вмжкиало общо разтройство), има обратно действие 
въ смисъль, че натоварените съ прилагането му власти 
требва да го приложатъ къмъ всички частни, не раз
решени още съ влезло въ законна сила решение, случаи, 
даже, ако факта, върху който требва да се решава, е 
възникналъ преди тълкувателния законъ“- 
Отъ това се вижда, че Рачиони допуща обратна сила, 

само при тълкувание на граждански закони, а не и на углавни.
А Габба изказва следующите мисли: „за углавнптЬ

тълкувателни закони (Delle Ieggi penali retroattive).
„Това което казахме върху тълкувателните закони и 

изрично ретроактивките (vol I, р. 25), важи въобще и за 
углавното право . . . ,

Частно за тълкувателните закони, които въвеждатъ 
нЬщо ново въ тълкувателния законъ, ние мислимъ, че обрат
ною  действие зависи отъ естеството на нововъведението 
(daila natura delia innovazione). Ако то прави предшед- 
сгвующия законъ по-строгъ, на последния не требва да се 
дава обратна сила, било по усвоените отъ него вече сжж- 
дания въобще за иеобратностьта на тълкуванията, които въ- 
зежцатъ нещо ново (deile interpretazione innovatrici — Vol. 1, 
p. 2a), било по специалната причина, че новите углавни за
кони, които сж по-строги, не могатъ никога да се прилагать 
обратно (non si possono mai applicare retroattivamente) 
(Gabba, t. 11, p. 318, 319).

Следъ това Gabba казва:
„Углавни закони, изрично ретроактивны, сега не сж 

вече възможни у никой цнвилпзованъ народъ; следователно, 
безпорно е да гн предполагаме теорнтнчески“.

Отъ това следва, че углавни закони съ обратна сила 
сега могатъ да се издаватъ само въ варварските страни/и 
обратната сила на углавенъ законъ може да поддържа само 
единъ варварннъ.

Въ народното събрание на 28. III. 1921 год. е говорилъ 
Държавния обвинитель въ смисъль, че закона ще се счита 
законъ тълкувателенъ; станала е препирня между него и 
Теодоровъ, може ли единъ тълкувателенъ законъ да създаде 
по-големс наказание. Държавния обвинитель е поддържалъ, 
че държавата има право да увеличава наказанието, а г. Тео-
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.доровъ е поддърж аль противното. И спора се е завършилъ, 
каго Д ърж авния обвинитель е казалъ: Дали закона за ка
тастрофата и онзи ото 1880 г. се взаимно допълватъ или 
шзключватъ ще се реши отъ Държавния сждъ“. И тъй виж
даме, че въпроса е останалъ откритъ отъ Народното събра
ние, за да се разреш и тукъ, отъ Държавния сждъ. Изказахъ 
те зи  съображ ения, понеж е въпроса за характера на закона 
е отъ общ есвенъ интересъ и сжда може да го възбуди ех 
officio, безъ да го повдигнеме ние. '

Разбира се, че сжда ще иска, при разрешението на 
този въпросъ, да обсжди и мнението на Държавния обви
нитель. За това, азъ ще припомня на почитаемия сждъ две 
нещ а: 1-о че Държавния обвинитель нЪма мнЪнне, защото по 
този въпросъ той е изпадналъ въ противоречие съ себе си 
толкова пжти, колкото пжти е говорилъ по него: първи пжть 
въ 1919 когато е гласуванъ Закона за народната катастрофа, 
той въ качеството си на народенъ представитель е казалъ, 
че той е „новъ законъ“, който предвижда и наказва „ново 
м unicum престжпление“. Втори пжть, на 28 Ш. 92 i, когато 
Народното събрание гласува даването ни подъ сждъ, той, 
като държавенъ обвинитель и като представитель на парла
ментарната радикално-демократическа група е заявилъ „че 
чл. 1 и 2 отъ Закона за народната катастрофа требва да 
бждатъ прилагани, като тълкувателенъ законъ“ . . . .  Третия 
■пжть, презъ 1922 г., предъ държавния сждъ, той заяви, „че 
чл. 1 и 2 отъ Закона за народната катастрофа биле спрямо 
министрите допълнение къмъ закона отъ 1880, а въ другите 
текстове билъ новъ законъ. Съ други думи, че закона е ново- 
допълнителенъ; другояче казано, излиза, че закона е юриди- 
дически хермафродитъ.

При това положение може ли да се каже, че държ ав
ния обвинитель има мнение по въпроса за характера 
на закона ?

2-о По въпроса за понятието на тълкувателенъ законъ 
Държавния обвинитель е unicum, нека се изразимъ съ не
говия любимъ терминъ. Това, което е казано въ Нярод- 
ното Събрание презъ 1921 год. върху понятието за тълкува
телния законъ показва, че тази материя за него е fera in
cognita, когато ощ е по римското право тълкувателните за
кони non dat, sed datum significat, т. е. не въвеждатъ нещо 
ново, а само обясняватъ една съдържаща се въ тълкуемня 
законъ мисъль ', когато и днесъ всичките автори по правото, 
безъ  изключение, поддържатъ това римско право върху тъл
кувателния законъ, г. Държавниятъ обвинитель е профани
ра л ъ  науката на правото въ парламента, като е казалъ на 
2 8 ;НИ. 921 г. следую щ ето ересъ: „Законодателя отъ 1919 г. 
се е издигналъ въ своето правосьзнание малко по-високо отъ 
колкото ония, които създадоха необходимостьта да се вотира 
единъ законъ, особенно чл. 4 и казва: „Язъ тълкувамъ и
mt казвамъ, че тия и тия действия ги сметаме за измена и
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разширочавамъ кржга по този. начинъ, че единъ тълкувате-~ 
лено законъ разшпрочава размерить рамкптЬ на онова пре- - 
стжпление, което се предвижда“.

По-нататъкъ Държавния обвинитель е казалъ: „Всичкк 
тълкувателни закони иматъ обратна сила; за това сж ть 
именно и тълкувателни закони за да разшпрятъ рамкптЪ 
на единъ действующъ законъ и върху действия, които сж 
извършени преди т1ззи закони да е сжществувалъ.

И така, цЪлия юридическия св^тъ ни казва, че тълку
вателния законъ не създава нищо ново, а държавния обви
нитель поддържа съвършенно противното, а именно, че 
„тълкувателния законъ разширява рамкигЬ на единъ дей
ствующъ законъ и върху действия, които сж извършени 
преди този законъ да е сжществувалъ".

Това е профанирание на правната наука. И държавник 
сждъ не требва да го допуща въ храма на правосждието.

Периода и продължителнрстьта на предвари
телното следствие.

Процесуалните закони предписватъ по никога известенъ 
срокъ за извършванието на н’ккое процесуално действие. 
Срока може да бжде фаталенъ. Ако страната не извърши 
процесуалното действие презъ течението на срока, тя губи 
правото да иска да го извърши следъ изтичанието на тозк 
срокъ. При това, последствието отъ пропущанието на та
къвъ срокъ е, че въобще страната била тя прокуроръ ш ж 
тжжитель, или ищецъ и отв^тникъ —■ губи това право, за
щото то или се перемира, или се прескрибира.

Този принципъ е още по-строгъ въ онЪзи случаи, за които 
закона предписва, щото известно производство или следствие 
да се произведе, подъ страхъ на недействнтелностпь, въ про
дължение на точно опредЬленъ срокъ.

Това е, което постановяватъ обикновенит-fe закони за 
обикновените дЪла, граждански или углавни.

Сжщото може да заповеда Конституцията или основа
ния на нея законъ за сждение министригк относително 
срока, въ който требва да се привърши предварителното 
следствие.

И наистина, по известни съображения Конституцията 
заповедва, че една работа, захваната въ известно време въ 
Народното събрание, требва да бжде привършена до из
вестна дата. Не привършили се тази работа въ този пет 
риодъ, тя пада и се счита, че не е внисана въ Народното 
събрание, за това и последнего има тъй наречената сееш. 
Споредъ Конституцията, всЬка законодателна работа трЪбй-а 
да се свърши презъ течение на сесията. Не свърши ли се,, 
тя пада; направеното по нея се счита недействително и за-.- 
конопроектътъ се повръща на онзи министъръ, който го . а
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внесълъ въ Народното събрание, и се повръща, като една 
работа, която той, ако желае, може да внесе на новво въ. 
Народното събрание, въ следующата сесия, но подъ условие 
да изпълни предписанията на Конституцията, т. е. да има 
новъ указъ отъ Царя за повторното внисание на законо
проекта въ Народното събрание. Обаче, за да не отрудня- 
ватъ Канцеларията съ повръщане на законопроектите и 
повторното имъ внасяне въ Народното събрание, правилника 
за вжтрешния редъ на Народното събрание дава право на 
министрите да заявяватъ изрично на бюрото на Народното 
събрание, щото еди кои си техни законопроекти, които 
не сж гласувани, да се считать, че сж внесени отъ техъ 
повторно и да се разгледа въ идущата сесия. При такова 
едно заявление огъ страна на министъра, счета се, че 
законопроекта е внесенъ отъ ново, безъ да е потребно да 
зе изиска новъ указъ. Но, нЪма ли такова изрично заявление 
отъ министра до бюрото на Народното събрание, конститу
ционните последствия отъ затварянето на Камарата сж, 
че падатъ всички законодателни актове, които въ проектъ 
сж внесени, но останали неразгледани или захванати но не 
недовършени, въ тази сесия.

Сжщото правило се прилага и за законодателните пред
ложения, внесени по инициатива на народенъ представитель. 
Тъй щото, ако единъ депутатъ внесе въ Народното съ
брание едно законодателно предложение и то остане не- 
разгледано, или недовършено въ сесията, за да бжде то 
разгледано въ идущата сесия, той дава ново законодателно 
предложение, подписано отъ V4 отъ народните представители 
да се внесе на ново, за да се занимае Народното събрание 
съ него. Тази конституционна теория е възпроизведена въ 
чл. 45 отъ правилника за вжтрешния редъ на обикновеното 
народно събрание който гласи:

„ВнесенитЪ законопроекти и законодателни пред
ложения въ една сесия на сжщото събрание могатъ по 
искане на надлежния министъръ или народенъ пред
ставитель да се турятъ на разглеждане въ следната 
сесия, но разглежданиета имъ става следъ като бж
датъ раздадени отново на представителите.
По този въпросъ Рачиопи-Брюнели, казватъ:

„Освенъ това сесията може да бжде закрита отъ 
царя. Закриването е спиране на заседанията и унищо
жение на всички захванати вече парламентарни работи* 
По тази причина то има действието на пророгация, 
(отлагане): а) всичкитЬ законопроекти, които не сж още 
готови за царска санкцця ставатъ недеистителни, ма
каръ да сж били захванати".
Въ далото има доказателства за това, че нашата пар

ламентарна практика е действително такава. По разделъ Ш оть 
В. Н. Законъ сме представили удостоверение подъ № 24Ш 
отъ 16. IX. 1921 г., отъ което се вижда, че законопроекта за-:
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раздЪлъ III отъ В. Н. Законъ е внесенъ въ Народното съ
брание на 26 VII. 1924 г., че Народното събрание съ писмо 
отъ 13. X. 914 г. подъ № 1923 съобщава въ Министерството 
на войната, че закопроекта става неразгледанъ. РаздЪлъ III 
е билъ повърнатъ на Министерството на войната, понеже не 
билъ разгледанъ презъ тази сесия ; повърнатъ е, зашото ц я 
лото по него производство, ако има такова, се счита недей
ствително.

То8а е за законигЬ и за законодателните предложения. 
Явява се въпросъ: законодателното предложение, за което 
тозори Конституцията въ чл. 156, е ли законодателно пред
ложение, което требва да подпадне подъ участьта на всички 
предложения, за които говори и чл. 45 отъ вътрешния пра
вил никъ.

То е законодателно предложение. Чл. 156 отъ Консти
туцията гласи:

„Предложенията за предавание на министри на 
сждъ трЬбва да ставатъ писменно и да съдържатъ едно 
по едно всичкитЬ обвинения, и да сж подписани най- 
малко отъ една четвъртина отъ членоветЬ на Народ
ното събрание“.
ВсичкитЪ писменни предложения за които говори Кон

ституцията, сж законодателни. Чл. 9 отъ Закона за сждение 
•министрите нарича това предложение законодателно, като 
казва:

„Комисията може да насочва издирванието за 'от- 
кривание и установявание и на такива прЬстъпни факти 
и действия на обвиняемия министръ, които, ако и да 
не съ изброени въ законодателното предложение за 
предавание на сждъ, но насочватъ на нёкое отъ пред
видените въ чл. 155 отъ конст. престжпни деяния“. 
Това законодателно предложение трЬбва да бжде 

подписано отъ 1/4 отъ народнитЬ представители. Конститу
цията и правилника на вжтрешнйя редъ на Народното съ
брание не правятъ разлика между законодателните предло
жения, за които се говори въ чл. 156 на сжщитЬ и други 
нЬкакви предложения. ВсЬко законодателно предложение, 
отъ каквото естество и да е то, щомъ не се привърши въ 
сесията, въ което то е представено, трЬбва да се счита не
действително, макаръ и да е било захванато, освенъ ако се 
преповтори по сжщия начинъ, както се изисква отъ Кон
ституцията.

Не се прави никаква разлика и въ законодателните 
предложения за даване подъ сждъ министрите. И съ закри
ването на камарата министерското предварително следствие; 
което не е свършено презъ течение на сесията, пада нецело 
и нема вече углавно преогЬдвание. Сждебната и парлемен- 
тарна история ни показва, че, ако може да се приложи това 
правило къмъ некакво предложение, то е най-вече спрямо 
предоженията за даванеподъ сждъ министрите.
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H.'feMa нужда, щото това последствие отъ закривание 
камарата спрямо предложението за даване подъ сждъ мини- 
стръ да бжде прогласено съ текстъ на некой законъ, защото 
то е конституционно последствие отъ закриването на кама
рата, което е прекращение на захванатите и не свършени за
конодателни работи. По този въпросъ Ж анъ Кло въ своето 
съчинение за министерската отговориость казва:

„Въ случай че се разтуря събранието, което е ре
шило за анкетата, властьта на анкетйоритЪ пре
става веднага, каквото и да е решението на камарата“. 
И Перенъ въ своето познато съчинение за углавната 

отговориость на министрите казва:
„Но въпроса е по-деликатенъ, ако се предположи, 

че камарата е разтурена, следъ като е било гласувано 
да се повдигне и приследването. Прочее, преследването 
се свежда къмъ нищо, защото камарата не сжщест
вува вече. Въ този случай министрите не биха ли имали 
въ ржцете си едно удобно средство да избегнатъ, поне 
за известно време, захванатото преследване противъ 
техъ, и даже да избегнатъ всеко наказание, протакайки 
диренето и ловко използувайки правото за разтуряне? 
„Проекта на Персклъ въ 1835 г. решаваше, че разтуря
нето на камарата преди превършване на дебатите има 
за последствие да унищожи преследването: то треб
ваше да бжде почнато съвършенно отначало и се счи
таше даже за изоставено, ако новата камара не го под
нови въ първитё три месеца на сесията. Конституцион
ните закони отъ 1875 г. не засегатъ този въпросъ“.

„Ние мислпмъ, че, при липса на специаленъ членъ, 
се прилага общото правило, споредъ което разтуря
нето има за последствие да десезира сената отъ всич
ките предложения, влезли по инициативата на разту- 
реента камара. Прочее, обвинението пада по само себе 
си ; назначените отъ разтурената камара комисари не 
сжществуватъ вече; процеса е изоставенъ. Dura lex, sed 
lex. (Лошъ законъ, но е законъ)“.
Следъ това, което казахъ, да видимъ фактическото по

ложение на въпроса. Чл. 13 отъ закона за сждене мини
стрите постановява, че

„Като се привърши предварително дирене, след
ствената комисия изпраща д'Ьлото заедно съ заключи
телното си постановление на Държавния обвинитель, 
който, ако намери, че то е непълно, може да изиска 
допълнително разследване, следъ приключването на 
което го препраща незабавно въ Народното събрание. 
Въ всЬки случай следствената комисия требва да 
свърши действията си, преди затварянето на сесията, 
въ която е взето решен ето за възбуждане на у  главою 
преследване срещу министра“.



Даже ако да не беш е казано това изрично въ чл. 13, 
ние видехме, то произтича като конституционно последствие 
отъ затварянето камарата, защото закрпванието я е унищо
жение на внсящнш'ё дЪла. Предаването министрите на сждъ . 
е ддинъ политически въпросъ; сесията, която е решавала 
да се възбуди углавно преследване противъ министрите, има 
интересъ това нейно дело, което се дължи на единъ поли
тически възгледъ, да се привърши и дойде при нея, преди 
тя да си е свършила работата, за да не би да бжде разту
рена и на нейното место да дойде друга, която да не по
деме това дело. Разума на втората алинея отъ чл, 13 отъ 
Закона за сждене на министрите е: да не би камарата да 
бжде сюпризирана съ едно разтурване и въ такъвъ случай 
да се затрудни процеса и да не може да бжде доизкаранъ. 
Нещо повече; може да остане и сжщото Народно събрание, 
но да се изменять политическите условия. И еднажъ пад
нало това производство вследствие закриването на сесията, 
да нема възможность да се поднови. При днешните комби
нации въ парламента дето управляватъ некслко партии, може 
да се случи така, че следующата сесия да дойде при други 
комбинации. Въ такъвъ случай нема сигурность, че про
цеса ще бжде подновенъ, Предъ видъ на такъвъ единъ 
страхъ, че може да стане подобно Hi що, като се затвори 
камарата, законодателя е решилъ, че следствието требва да 
се свърши преди закриването на сесията, за да бжде тя гос
подарь да препрати делото на сжда. Да нема страхъ отъ за
бавяне на процеса. Това е смисъла на закона въ тази 
алинея.

Свършили се нашия процесъ въ сесията, която е въз
будила делото? Не. Предложението за възбуждане углавно 
преследване се внесе въ 18-о Обикновено Народно събрание 
на 27. XII. 1919 г. Споредъ Конституцията (чл. 127) Царьтъ 
свиква Народното събрание всека година. Сесията трае отъ 
15. X. до 15. XII. и 15. 1. до 15. III. Следователно, законния 
периодъ на сесията, която ни е предала на сждъ е до 15. Ш. 
1920 год. До тая дата следователно трЬбваше да бжде 
свършено и внесено въ Народното събрание. Обаче, преди да 
настжпи мартъ месецъ, преди да изтече периода на сесията, 
Народното събрание е било разтурено, на 20. II. 1920 г. съ 
указъ № 1, публикуванъ въ „Държавенъ вестникъ“ отъ 
21. II. 1920 г., брой 260, 18-о Обикновено Народно събрание 
бе разтурено. Следователно, имаме едно разтурване на На
родното събрание, преди да се завърши сесията, презъ която 
требваше да се завърши предварителното следствие.

Явява се въпроса: като не е свършено следствието до ' 
тогава, и като, по причина на разтуряние на камарата, ра
ботата по законодателното предложение за възбуждание 
углавно преследване срещу насъ е паднала, изпълни ли се 
формалностьта за подновяването на това законодателно 
предложение ?
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За да н-feMa. нужда отъ формално подновяване въ сле- 
дующата сесия на това законодателно предложение, 
грабва да се направи предъ бюрото на Народното събрание 
едно формално искане, а такова не е направено, защото 
■Народното събрание е било разтурено. Вследствие на раз
туряне Камарата всички законодателни предложения сж 
паднали заедно съ захванатата по г 'бхъ работа; за да 
могатъ да се подновятъ, требва да се внесагь отново, по 
сжщия редъ, по който сж внесени отъ по-рано; а съгласно 
чл. 156 отъ Конституцията требваше да се направи едно 
предложение, подписано отъ 7 4 отъ народните представи
тели; само по такъвъ начинъ можеше да бжде подновено 
следствието; никакво друго мълчаливо подновяване не се по
зволява, не се допуща отъ Конституцията. Тръбва нова за
конодателна инициатива; старата е прескрибирана; за това 
тя е унищожена. Тъй че и по форма и по съдържание, 
изисква, се да се направи игЬщо ново; а н1зма ли ново пред
ложение за даване министритъ подъ сждъ, не сжществува 
и захванатото следствие, защото то е паднало по причина 
на разтуряне камарата.

Фактически, обаче,- какво се е случило? Дохожда но
вото Народно събрание, то се събира на 15. IV. 1920 год. и 
въ заседанието отъ 21 май 1920 год. избира за Държавенъ 
обвинитель П. Яневъ и за помощници ГЪ Стояновъ и Ст. 
Дупариновъ, а членове на Особенната следствена комисия се 
избирать: Ст. Панайотовъ, Минче Деляновъ, Д-ръ К. Кон-
суловъ, 8 . Зеличковъ, 8 . Димчевъ и И. Симеоновъ. Защо 
Народното събрание избра нова комисия? За това може да 
има две обяснения: или защото всичкитЪ членове въ първата 
комисия не сж депутати въ новата камара, или за това, че 
се е сметало, че първата комисия е паднала и требва да 
се събере нова к о м и си я ; а  л и ц а т а , к о и т о  б^ха въ първата 
комисия, сжществуватъ и въ втората. Прочее съ избираното 
на новата комисия, Народното събрание см%та, че първата 
е паднала; но не само тя е паднала, а заено съ нея пада и 
предложението за даване подъ сждъ министрите съ всич
кото извършено по него производство. Народното събрание 
не е подновило това предложение по предписанието отъ 
[Конституцията форми. Верно е, че новата Особна следствена 
комисия е работила и предала на следующата сесия своя 
материялъ, но всичко това е противоконституционно, понеже 
нема законодателно предложение, възъ основа на което то 
да е извършено. Неща повече: новото законодателно пред
ложение требв* да предшедствува избирането на следстве
ната комисия, за да бжде направено по конституционенъ редъ; 
да бжде обсжждано отъ Народното събрание и отново 
приетъ, като въ него бждатъ означени едно по едно всички 
инкриминирани д-Ьяния, и чакъ следъ това да се избере 
Ос. сл. комисия.
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Може ли да се каже, и ако може, требва ли да се- 
приеме, че решението на Народното събрание за избирани©- 
нова следствена комисия обема въ себе си зиртуално и 
предложение за дазане подъ сждъ? Това не може да се 
поддържа. За такъвъ случай Конституцията иска формаленъ 
актъ, нареченъ законодателно предложение. — Не се въз- 
кръсява онова, което е умряло. За това, споредъ Конститу
цията, требва да са направи ново друго законодателно пред- - 
ложение и върху него да работи Особ. след. комисия.

Може да се направи едно възражение срещу това, което 
казахъ. То е, че въ чл. б отъ Закона за сждене министрит-fe 
се постановява, че мандата на Държавния обвинитель и не- 
говит-fe зам-Ьстници ярадължава и тогава, когато Народното 
събрание, което ги е избрало, бжде - разтурено, или изтече 
мандата му. BfepHO е, че закона предвижда една такава 
евентуалность; но защо я предвижда закона? Защото може 
да се представи такъвъ случай: комисията да свърши ра
бота си още презъ сесията, която е заповедала преследва
нето на министрит-fe, и сжщата сесия да е решила даването 
подъ сждъ министрит-fe, преди да бжде разтурена или пъкъ 
преди да изтече мандата й следъ решението за давание 
подъ сждъ. Понеже Държавниятъ обвинитель излиза отъ 
ср-Ьдата на народнит-fe представители и като се разтуря ка
марата, всЬки, който е билъ депутатъ губи това си качество,., 
тогазъ какво би излязло  ? Свършеното въ срокъ отъ Особ, 
след. комисия дЪло ще остане безъ лрокурсръ. И за да не 
остане д-Ьлото безъ такъвъ и въ застой, макаръ Държавния 
обвинитель, по причина на камарата, да губи мандата си на 
депутатъ, той не изгубва мандата ■ си на прокуроръ. Съ други 
думи чл. б отъ закона за сждене министригЬ разрешава въ
проса, че прокурора може да не е депутатъ. По смисъла на 
Конституцията делегата на Народното събрание би тр-Ьбвало 
да бжде депутатъ, но, за да не се държатъ министрит-fe за
държани и за по-бързото движение на д’Ьлото, чл. 6 е по- 
становилъ противного. Постановлението на чл. 6 ке бърка 
на постановлението на чл, 13, ал. И, който визира случая, 
когато предварителното следствие е свършено и препратено 
на Народното събрание въ срокъ, т. е. въ сесията, която е 
постановила даването подъ сждъ министрит-fe, и когато са
мото Народно събрание се е произнесло за давание подъ 
сждъ въ сжщата сесия.

По всички гЬзи съображения, азъ моля сжда да счете, 
че, по силата на чл. 13, ал. II отъ закона за сждене на ми
нистр ит-fe, въ връзка съ чл. 127 и 136 отъ Конституцията, 
които опредтЬлятъ свикването и затварянето на сесията, пред
варителното следствие срещу министрит-fe тр!збваше да се 
свърши въ сесията на 18-о Народно събрание, най-късно до 
28. 111. 1920 г.; че, като че е свършено до тази дата, счита 
се, че цЪлотпо производство е паднало; че това производство 
е могло да бжде поновено, само по правилата на чл. 156



209

отъ Конституцията, че не може по другъ начинъ да бжде 
то подновено ,* че като н-Ьма такова подновяване, ц-Ьлото 
производство е несжществующе по право (inexistant de plein 
droit); че следователно, нйма процесъ, нЪма обвинение. За 
това да се унищожи цялото производство.

Кому принадлежи законодателната инициатива.

Другъ въпросъ, който искамъ да представя предъ по
читаемия сждъ, е : кому принадлежи, по Конституцията 
законодателната инициатива? Въпросъ по видимому много 
ясено разрешенъ отъ Конституцията; но Държавниятъ обви
нитель съ своята обвинителна речь иска да прокара възгледа, 
че законодателната инициатива принадлежи на изпълнителната 
власть — министрит-fe; нЪщо повече: той не допуща зако
нодателната инициатива даже на частни лица — на депутати, 
чиято инициатива требвало да се намира подъ контрола на 
министрит-fe; азъ ще установя съвършенно противното, 
именно, че, по Конституцията, законодателната ини-циа 
тива не принадлежи на министри, като представители на 
изпълнителната власть, нито пъкъ министригЬ иматъ право 
да контролиратъ частната законодателна инициатива, а, сле
дователно, да отговарятъ и за нея.

Вид-Ьхме вече, че установенигЬ отъ Конституцията 
власти сж три: законодателна, изпълнителна и сждебна. 
Законодателната власть принадлежи на Царя и на народното 
представителство; изпълнителната принадлежи на Царя заедно 
съ министрит-fe; а сждебната власть въ ц-Ьлата й ширина 
принадлежи на сждебнит-fe органи. Яко Конституцията раз- 
д-Ьля властитЪ на законодателна, изпълнителна и сждебна, 
то какъ е възможно сжщата Конституция веднага да см-Ьси 
тия власти и да каже, че законодателната власть прина
длежи на министрит-fe? Конституцията постановява изрично 
съвършено противното — че законодателната власть прина
длежи на народното представителство и на Царя; тъй щото 
абсолютно не в-Ьрно е твърдението, че, по Конституцията, 
законодателната власть принадлежала на министрит-fe. Това 
ясно виждаме отъ съответниг-fe текстове на Конституцията. 
Така чл. 10d казва: „законодателната инициатива принадлежи 
на Царя и на народното представителство“, а въ чл. 109 е 
казано: „законопрсектит-fe и предложенията на правителстото 
се внасятъ въ Народното събрание отъ надлежнит-fe ми
нистри по царска заповедь. Вейки представитель може да 
внесе въ Народното събрание законопроектъ или предложе
ние, ако т-fe сж подписани отъ 74 отъ присжтствующит-fe 
представители“. Чл. 108 опред-Ьля, че законодателната ини
циатива принадлежи на Царя и Народното събрание, а чл. 109 
опред-Ьля начина, по който се упражнява тази инициатива. 
Царя упражнява тази инициатива, не като представитель на

14
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изпълнителната власть. Ние видехме, че нему принадлежи 
и законодателната власть (чл. 12); принадлежи му и изпъл
нителната власть (чл. 12) Той действува чрезъ министрит-fe, 
като имъ дава заповедь за това, и rfe требва да я изпълнятъ. 
Въ какво ще се състо тази заповедь? Министрит-fe да про- 
учатъ материята, която се посочва отъ Царя и следъ това 
тази материя, въ формата на законопроектъ отъ името на 
Царя, се внася въ Народното събрание. Това е за принципа, 
отъ чне мин истра внася единъ законопроектъ въ Камарата.

Държавниятъ обвинитель, между другото каза, че по 
нашата Конституция министригЬ сж съвършенно свободни и 
държавния глава не може и н^ма право да имъ дава запо-- 
веди. Ето единъ членъ отъ Конституцията, който опровер
гава това твърдение. Въ чл. 109 е казано изрично, че за 
конопроекта се внася въ Народното събрание по царска 
заповедь. Защо? Защото това е една негова прерогатива» 
една негова власть, която той упражнява, чрезъ органи на 
властьта — министрит-fe. Когато Царя упражнява своята 
власть по Конституцията, като законодатель, той се явява 
като такъвъ чрезъ единъ свой представитель, и този пред
ставитель е министра. Както Народното събрание се явява 
въ този процесъ чрезъ единъ свой делегатъ, който е Дър
жавния обвинитель, тъй сжщо и на Царя е необходимо, да 
има единъ свой делегатъ, на когото да дава своиг& запо
веди и който не може да излезе вънъ отъ даденото му 
пълномощно. Понеже Царя не може да се яви, и не требва 
да се явява лично въ законодателното събрание, за да под
крепи своит-fe проекти, които му дава право Конституцията 
да представлява въ Народното събрание, той, въ лицето на 
министра, намира/ човёкъ, който да извърши неговото пред
ставителство. Тъй щото, споредъ чл. >09, министра, когато 
внася единъ законопроектъ, не го внася отъ свое име; той 
не е проектъ на министра, защото последния нема право на 
законодателна власть, нито на законодателна инициатива. 
Чл. 108 изрично казва, че законодателната инициатива е на 
Народното събрание и Царя. Защо Конституцията не е 
дала това право на изпълнителната власть, се обяснява ис
торически. Ако проследимъ историята на конституционного 
право, ще видимъ, че е имало една голяма борба върху 
това, щото министрите да нематъ достжпъ въ Народното 
събрание, да не могжтъ да бждатъ народни представители. 
Следъ дълги борби едва се е извоювало правото, да могатъ 
министрит-fe да се явяватъ въ камарата и да говорятъ. И 
днесъ има държави, въ които министрит-fe нематъ достжпъ 
и не влизатъ въ камарата; тъй е въ Швейцария, тъй е въ 
Съединенит-fe Щати. Страните, въ които министрит-fe не сж и 
не могатъ да бждатъ депутати, се ржководятъ отъ съ
бранието, че министра има въ ржц-ferfe си една голема 
власть, съ която, и като депутать, би могълъ да злоупотреби, 
даже неволно. Изпълнителната власть, представитель на
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която е той, може фактически да се слЯе съ законодател
ната. А пъкъ, ако министритЯ биха имали право на законо
дателна инициатива, биха могла да прокаратъ закони, които 
да разширятъ тЯхнитЯ права. За това, за да се избЯгне 
този страхъ, законодателната инициатива е предоставена на 
Царя и на Народното събрание, като е опредЯленъ и на
чина, какъ да се упражнява тази инициатива. Министра 
внася въ Народното събрание законопроекта, който се при
дружава съ единъ царски указъ. Отъ свое собствено име 
ли го внася министра, или го внася, като лице, опълномо- 
шено отъ Царя? Единъ конституционенъ въпросъ, който не 
г разрешенъ отъ Конституцията, но отговоръ на който ще 
намЯрите въ всЯки единъ конституционалистъ: министъра 
не внася законопроекта отъ свое име, а го внася отъ 
името на Царя. Последствието отъ това е, че еднажъ вне- 
сечъ законопроекта въ Народното събрание, господарь на 
законопроекта не е министра; той не може да го оттегли 
по своя собствена инициатива. За да оттегли единъ законо- 
проектъ, за който министра е билъ опъяномощенъ отъ Царя 
съ заповедь да го внесе въ Народното събрание, се иска 
една нова заповедь — новъ указъ за оттеглянето. ТЯзи две 
положения сж съ голЯмо конституционно и юридическо по
следствие ; иначе, нЯмаше да има цЯль настояването на 
Държавния обвинитель. Той иска да искара, че на мини
стритЯ, като представители на изпълнителната власть, а не 
като пълномощници-делегати на царя, принадлежи законо
дателната власть, и че тЯ биле длъжни да контролиратъ 
онова, което се върши въ Народното събрание. И наистина, 
ако министритЯ внисатъ законопроектитЯ отъ свое собствено 
име, тЯхната отговорность щеше да бжде една; ако тЯ ги 
внесатъ, като пълномощникъ на Държавния глава, углавната 
отговорность за това несжществува. И така, по Конститу
цията министра внася законопроекта отъ името на Царя и 
не носи углавна отговорность за него; а по мнЯнието на 
вбвинителството е противното: министра внася законопроектъ 
отъ свое име и носи углавна отговорность. Около този при- 
ципъ е имало вЯковна борба, вследствие на която, сж се 
образували три системи: едната, че законодателната власть,, 
принадлежи само на Държавния глава; втората, че тя при
надлежи единствено на Народното събрание. Едната и дру
гата система били много крайни. Ако се даде законодател
ната инициатива само на Държавния глава, може да се 
случи голЯма беда за страната; тя, може да се намЯри подъ 
угрозата на монарха, който има чувството на подтисничество, 
безъ да нЯма дарба да предвижда, какви закони сж полезни 
за държавата. За да се избЯгне тази евентуална напасть, 
каза се, че не трЯбва да остане законодателната инициатива 
само на Царя, а трЯбва да остане само на Народното србра- 
ние. Дойде революцията, и законодателната инициатива се 
даде само на Народното събрание. Указа се, че и то не е



212

удобно. Защото, да се откаже на Държавния глава да се 
явява съ свои проекти, значи страната да се лиши отъ 
известни полезни закони. Види се, прочее, неудобството и 
крайностьта и на дветЬ системи. Испъка третата система, 
която днесъ е приета отъ всички Конституции, както е 
приета и у насъ.

Но това разрешение на. въпроса не противоречи ли на 
разпорежданията на чл. чл. 18 и 154 отъ Конституцията, пър
вия отъ който гласи: *„НаредбитЬ и разпорежданията, които 
излизать отъ Царя, иматъ сила въ такъвъ случай, когато тЬ 
сж подписани отъ надлЬжнитЬ министри, които приематъ 
на себе си всичката за нихъ отговориость“; а втория казва: 
„ВсЬки официяленъ актъ, какъвто и да е, като се подпише 
отъ Царя трЬбва да бжде такожде подписанъ или отъ 
всички министри, или само отъ надлЬжния министъръ". ТЬзи 
текстове пораждатъ въпроса: дали действително заповедьта, 
за която говори чл. 109 отъ Конституцията, влиза въ кате- 
горията на всички онЬзи разпореждания и наредби на всички 
онЬзи официялни актове, които излизать отъ Царя, или тя 
е нЬщо особено, като една прерогатива на Царя, макаръ и 
съ подпись на министъра, и като прерогатива, министъра не 
приема отговориость за нея. Държавниятъ обвинитель се ис- 
казва въ смисъль, че всичко, което върши Царя, безразлично 
да ли е прерогатива или съ една функция, която нЬма този 
характеръ, става съ подписа на министра при отговориость 
за последния. Той не допуща направеното различие между 
подпись и отговориость Да ли всЬки подпись на единъ ми
нистъръ влече углавна отговориость за акта, който той е 
подписалъ, азъ ще имамъ случай при обвинението по другъ 
обвинителенъ пунктъ да изкажа мнЬние противно на това, 
изказано отъ Държавния оабвинитель, въ смисъль, че, ко
гато Царя упражнява своя прерогатива, подписа на министра 
не влече следъ себе си углана отговориость; че углавна 
отговориость за министритЪ влечатъ само ония разпорежда
ния и наредби, които не сж упражнение на една прерога
тива на Държавния глава, а углавнитЬ последствия отъ това 
сж голЬми. Преди да дойда до тЬхъ, ще искамъ да се спра 
на осковната мисъль върху занимающата ни материя: ми
нистра, ако недействува при внасяне на законопроекта, като 
пълномощникъ на Царя, а не отъ свое собствено име, отго
варя ли за закона? Когато министра подписва други актове, 
освЬнъ законопроекти, макаръ въ тЬзи актове да фигурира 
и името на Царя, министрътъ действува и отъ свое име. 
СъвмЬстното нахождане на тЬзи подписи — на Царь и ми
нистъръ — се отнасятъ до дЬла, за които отговаря мини
стъра, то не се отнася до прерогативи на царя, за упражне
нието на които министра не отговаря.

Азъ казахъ, вече, че, по чл. 109 отъ Конституцията 
министра не действува отъ свое име. Той не е господарь на. 
законопроекта и, вследствие на това, не може да го от-
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тегли. За това н-femo конституцията не говори изрично, за 
него говори парламентарната юриспрюденцията, и авторитЪ 

..по конституционното и публичното право.
Ето какво казва по този въпросъ Есменъ:

„Законодателната инициатива принадлежи съв
местно на председателя на републиката и на членовете 
на двете камари. Актовете, чрезъ които председателя 
на републиката упражнява това право на практика, се 
наричатъ законопроекти. Те се съдържатъ въ единъ 
декретъ на председателя, приподписанъ отъ единъ или 
неколко министри, и внесенъ отъ единъ министъръ въ 
една отъ двете камари. По принципъ, той може да 
бжде внесенъ безразлично ‘ въ едната или другата 
отъ техъ.

„Въ правно отношение законопроекта е единъ актъ 
на председателя, а не актъ на вносителя министъръ. 
Отъ това следва, че той безпрепятствено запазва своята 
сила и стойкость, и следъ като вносителя— министъръ е 
престаналъ да е такъвъ. Вписанъ въ единъ председа
телски декретъ, той може да бжде оттегленъ само възъ 
основа на новъ декретъ отъ председателя отъ Кама
рата, която е била сезирана съ проекта. Отъ това 
следва още, че единъ министъръ не може по никои на- 
чинъ, съ своя собствена власть, безъ подписъ на пред
седателя на републиката да внесе единъ законопроектъ; 
той би могълъ лично отъ себе си, ако е членъ на една 
отъ камарите, само да използува предъ нея правото за 
парламентарната инициатива; но това ще бжде противно 
на француския парламентаренъ обичай“.
Ето ви възпроизведеното отъ професоръ Есменъ цЪлото 

учение, за което говорихъ.
Прочути-rfe италиянски юрисконсулти Рачиопи-Брюнели 

които, като обсжждатъ въпроса, кому принадлежи законо
дателната инициатива, казватъ:

„Царьтъ упражнява правото за инициатива, по по
добие на вс^ка друга своя длъжность, чрезъ мини
стрит-fe, които по чл. 66 иматъ право да се представля- 
ватъ и да говорятъ въ камарата, даже когато не сж 
нейни членозе“.

„Относително же внисането, понеже формално 
инициативата принадлежи на Царя, а пъкъ той може 
да действува само чрезъ своит-fe министри, става необ
ходимо, щото министрит-fe да бждатъ опълномощени 
отъ Царя за всЬка инициатива на правителството за 
предъ парламента. Упълномощаването се дава съ царски 
декретъ.

„Ако министрит-fe не сж облечени съ власть да 
внасятъ проекти отъ свое собствено име, очевидно е,
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че rfe ни какъ нематъ право да оттегляй единъ проектъ 
внесенъ по-рано (antecedentement) отъ самите гЬхъ. 
или отъ гЬхни предшетственици, ако не сж опълномо- 
щени за това изрично съ новъ специаленъ царски 
декретъ, предварително разискванъ отъ министерския 
съветъ".
Това е сжщото, което казва и Есменъ Значи министрит-fe 

въ тая область действуватъ като пълномощници на царя и 
отъ негово име.

Има ли некой текстъ,, освенъ тия на членове 1CS и 109 
отъ Конституцията, които определять кому принадлежи за
конодателната инициатива, който да говори за опълномощя- 
ване въ тази смисъль? Че законопроектите сж изключително 
и лично д'ёло на Царя, а не на мтжстрпт.Ъ, се вижда най- 
ясно отъ обстоятелството, че Конституцията е запазила пра
вото на Царя съ единъ изриченъ текстъ на упражняване 
това свое право не само чрезъ министрит-fe, но и чрезъ 
други, лщ а, наречени ком сари. Това е чл. 91 отъ Коститу- 
цията, въ който е казано следното:

„Царьтъ м£>же на место министрите, или заедно 
съ нихъ, да назначава особни комисари, за да даватъ 
на събранието обяснение ио внесенит-fe проекти и пред
ложения. Комисарит-fe въ тия случаи иматъ, като минщ 
стрит-fe, правата, които сж показани въ предидущия 
чл. 90“.
И тъй, виждаме, че, когато е въпросъ за законопроек

тите и предложенията, които принадлежать на Царя, BMfecTO 
министрит-fe, той има право да изпраща комисари, които да 
даватъ обяснение на Народното събрание. Яко Царя прати 
единъ комисарь, който да го представлява въ Народното съ
брание, въ тази му инициатива, то очевидно е, че той въ 
такъвъ случай отстранява министрит-fe и иска въ тази область 
да бжде представляванъ отъ особанъ комисарь. Съ текста 
на чл. 91 се подчертава правото на Царя за неговата ини
циатива. Яко Царя упражняваше това свое право, само 
чрезъ министрит-fe тогава би могло да се каже, че мини
стрите действуватъ отговорно. Тъй щото, види се, отъ каза
ното до тукъ, че не е правъ възгледа на Държавния обви
нитель, какво министрите отъ свое собствено име внасятъ. 
законопроектите въ Народното събрание, т. е. че те били 
господарите на тая работа, и, че следователно сж отговорни. 
Въ подкрепа на твърдението на Държавния обвинитель се 
каза още и това, че законопроектите минавали, преди да се 
внесатъ въ Народното събрлиие, презъ министерския съветъ, 
отъ което обстоятелство се вади заключението, че, rfe били 
дело на министрите. Това заключение е невърно и факти
чески; то се опровергава отъ показанията на бившия секре
тарь на Министерския съветъ, г. Ярнаудовъ, който, като 
свидетель, ни каза и установи, каква е била практиката, на
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министерския съветъ. Той ни каза, че не всички законо
проекти сж били внасяни въ министерския съветъ, преди 
да бждатъ пратени на одобрение въ Народното събрание, и 
че отъ пращаните въ Министерския съветъ много малакъ 
процентъ сж били четени, а се изпращали тамъ само да се 
зарегистрира политическата солидарность на министрите. 
Единъ отъ гражданските ищци казва, че въ повечето отъ 
държавите нямало законъ, който да урежда атрибуциигЬ 
на Министерския съветъ. Това е верно. Но и законите за 
атрибутите на Министерския съветъ, гдето има такива за
кони, говорятъ, че, законопроектите не се внасятъ за об- 
сжждане въ Министерския съветъ отъ техническо гледище, 
а само за да се ангажира парламентарната солидарность на 
министрите по законопроекта.

Така, въ Италия Министерския съветъ обсжжда зако
нопроектите, за да се закриля колективната, политическата 
отговориость на министрите предъ Камарата. По този въ
просъ Рачиопи и Брюнели пишатъ:

„Първия членъ отъ Царския декретъ отъ 14. XI. 
1901 год. върху атрибуциите на Министерския съветъ 
подлага всички законопроекти и оттеглюването на та
кива, вече внесени на предварително разискване отъ 
целия кабинетъ, явно не съ цель да осигури техниче
ската корекция, но по-скоро съ цель да се покровител- 
ствува колективната политическа отговориость на съвет
ниците на коронната предъ Камарите".
И това е вервото. Единъ министъръ, който ще внесе 

законопроектъ въ Народното събрание, ще иска да ангажира 
солидарностьта на своите колеги въ парламента. Въ Италия, 
кждето се знае, че министрите при внасянето на законо
проектите въ Народното събрание не действуватъ отъ свое 
собствено име, сж длъжни, както видехме отъ току що про
ч е т е н о т о ,  да подлагатъ на предварително разискване всички 
законопроекти отъ името на целия к а б и н е т ъ , за да с е  анга
жира политическата имъ отговориость, като съветници на 
Короната предъ камарата.

Ако има некоя отговориость за внасянето на тоя или 
оня законопроектъ въ Народното събрание, то тая огговор- 
ность въ никой случай не може да бжде углавна. Тя ще 
бжде само политическа отговориость.

Ние видехме, какъ се упражнява законодателната иници
атива отъ Царя; остава да видимъ начина, по който я упраж
нява Народното събрание. Всеки народенъ представитель може 
да внесе въ Народното събрание законопроектъ или предложе
ние, като се подпише отъ V4 отъ присжтствующите народни 
представители. Значи' законодателната инициатива, която при
надлежи на Народното събрание, не принадлежи отделно на 
всеки народенъ представитель, а требва да се събератъ х/4 отъ 
народните представители и те сж, които могатъ да поискатъ да
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се гласува единъ законъ. Сж ли по-малко, не могатъ да искатъ 
това. Счита се, че това е една гаранция, че законитЯ ще 
бждатъ по-обмислено направени. Обаче на практика числото 
на инициаторитЯ нЯма никакво значение. ДепутатитЯ под- 
писватъ законодателнитЯ предложения, безъ да ги четатъ.

Има ли нЯкакъвъ контролъ върху частната законода
телна инициатива? Каза се отъ противната страна, че из
пълнителната власть въ това отношение е всесилна; тя кон
тролира законодателната дейность на Народното събрание. 
Добре, но н1зма текстъ въ Конституцията, който да потвър
ждава това твърдение. Тамъ ще намерите противното, т. е., 
че парламента има право да контролира дейностьта на из
пълнителната власть; но текстъ, който да дава право на из
пълнителната власть, въ лицето на министрит-fe, да контро
лира законодателната дейность на Народното събрание, нЯма 
да намерите. И наистина съгласно втората алинея на чл. 106 
отъ Конституцията на Народното събрание е предоставено 
правото да назначава и изпитателни комисии по управле
нието. Значи, парламента може да назначава анкети за про
контролираме дейностьта на министритЯ, а не обратното. 
Той може да проконтролирва тЯхната дейность и по други 
начинъ. Това сж интерпелациитЯ, които иматъ право народ- 
нитЯ представители да отправить къмъ министритЯ, Тия 
иитерпелации могатъ да иматъ за предметъ и нЯкой зако- 
нопроактъ. Напр, защо до сега не е представенъ такъвъ и 
такъвъ законспроектъ, защо се е закъснЯло съ внасянето 
на еди кой законопроектъ и пр.; но това не означава, че 
министра ще го внесе отъ свое име и за своя сметка. От
правената до негн интерпелация има тоя смисъль и значе
ние, че министра ще донесе за нея до знанието на Държав
ния глава и въ свърска съ това ще може да се вземе едно 
или друго решение въ този смисълъ.

Но фактически работитЯ много пжти тъй се стичатъ, че 
изпълнителната власть, като че ли има право на контролъ. 
Това не е никакъвъ контролъ, а упражняване на своитЯ 
атрибуции. МинистритЯ не направляватъ дейностьта на На
родното събрание, но фактически взематъ въ нея живо 
участие. Държавниятъ обвинитель каза, че министритЯ 
трЯбва да се проявяватъ въ всЯка инициатива. Така, когато 
едни народени представители внесатъ нЯкой законопроектъ, 
споредъ мнЯнието на Държавниятъ обвинитель, министритЯ 
трЯбва да кажатъ, съгласни ли сж съ приемането или не на 
този законопроектъ. Фактически това става, но то не става 
зъзъ основа на нЯкой текстъ отъ Конституцията, кждето да 
се казва, че изпълнителната власть упражнява контроль върху 
законодателната. Ще видите, че то става по съвършено 
други съображения. Понеже по Конституцията изпълнител
ната власть е натоварена да прилага законитЯ било отъ 
стопански, било отъ економичнски, било отъ индустрияленъ 
характеръ и понеже министритЯ сж натоварени съ вжтреш-
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ното управление на страната, то сж длъжни да се пр©из- 
несатъ по всеки законопроектъ, защото той може да бжде 
противенъ на единъ тъхенъ принципъ. Така, нап„ по инициа
тивата на известенъ народенъ представитель, внася се за 
разглеждане единъ законопроектъ за прогресивното обла
гане дохода и капитала; обаче, министра на финансите, 
който е натоваренъ по Конституцията да бди за всичката 
тази материя, може да има свой собственъ проектъ, по сж
щото облагане, но по друга система. И действително,, въ
проса за прогресивното облагане е толкова обширенъ и 
разнообразенъ, по своята материя, че не е изключена никакъ 
възможностьта, щото министра да не възприеме оная система 
на облагане, която се препоржчва въ законопроекта, внесенъ 
въ Народното събрание по частната инициатива. Щомъ ми- 
нистрътъ на финансите, или целия министерски кабинетъ, 
има своя собсввена политика, свой собсвенъ проектъ, раз- 
л и ч е н ъ  отъ предложения по частна инициатива, очевидно е, 
че по силата на интересите, които охранява, министра на 
финансите, е длъженъ въ такъвъ случай да каже, удобрява 
или не законодателното предложение на народния предста
витель. Ако внесения законопроектъ, по съдържанието си 
или по принципитъ, прокарани въ него, отговаря на възгле
дите на министра на финансите, той ще го приеме и ще 
заяви въ Народното събрание, че е съгласенъ съ неговото 
прокарване. Но, ако сжщия този законопроектъ, по съдър
жание, не отговаря на възгледите на министра на фина- 
сит-fe, той е длъженъ да заяви, че не го приема, за да ан
гажира болшинството, на което тон се опира да го от
хвърли. Тъй щото, заявлението, което министра на финан
сите прави при такъвъ единъ случай въ Народното събра
ние, става на това основание: да се отблъсне единъ зако-
проектъ, който е противенъ на политиката на министра, а не 
на основание на туй, че той има право да контролира дей- 
ностьта на Народното събрание. Министра по Конституцията 
нема контрольорска мисия. Да вземемъ другъ случай. Отъ 
депутата X. се внася законопроектъ въ Народното събрание 
зз децентрализацията на администрацията; законопроекта 
предвижда да се даде автономия на общините въ всеко 
отношение ; обаче, министра на вжтрешните работи, заедно 
съ своите колеги, сж на друго мнение. Те може напр., да 
сж защитници на политиката, какво въ основата на общин
ското управление требва да лежи не принципа на пълната 
автономия, а тоя на централизацията, т. е. общините да се 
нзмиратъ подъ ржководството и надзора на администрацията.
Не ще съмнение, че въ такъвъ случай министра на вжтреш
ните работи ще направи своите заявления, въ смисълъ, че 
не е съгласенъ съ прокарването на този законопроектъ; но, 
когато той ще направи това нещо, нема да го направи като 
органъ, който по Конституцията има право да контролира 
законодателната инициатива на народните представители, а
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ще го направи като представитель на изпълнителната власть,., 
който ще прилага проектирания законъ, и то съ цель 
да ангажира болшинството да отхвърли законопроекта.

Законопроектите, които се представляватъ по частна 
инициатива и които могатъ да възбудятъ съпротивлението 
на министра, сж твърде много, та нема защо да ги изброя
ваме. Това става всеки единъ день въ света; става и въ 
България. И, ако българскиягь министръ се възпротиви на 
прокарването на извеетенъ частенъ законопроектъ, това 
той върши като представитель на изпълнителната власть и 
иска предъ частния законопроектъ, да бжде предпрчетенъ и 
прокаранъ неговия. Следователно, чрезъ своето заявление; 
той призовава болшинството, на което се крепи, да не дс- 
пуща прокарването на това, което ще му пречи. Е ли това 
контроль, още повече конституционенъ контроль, който 
може да повлече углавна отговориость за министра ? Може 
ли да се приеме, че министра ще отговаря углавно, за дето 
не се е опълчилъ противъ еди кой си законопроектъ? Ако 
се внесе единъ обикновенъ законопроектъ противъ днешния 
строй, какво ще каже министра? Той, като представитель 
на една отъ властите, ще направи съпротивление на такъвъ 
единъ законопроектъ: първо, защото такъвъ единъ законо
проектъ е противенъ на Конституцията и, второ, защото 
той, като министръ, не иска да бжде въведенъ другъ ре- 
жимъ. Независимо отъ това, въ подобенъ. единъ случай ми
нистра е длъженъ веднага да вземе едно определено ста
новище. Той не може да стои индеферентенъ, когато се по- 
сега върху принципа за разделението на властите Като стана 
гласуването на законопроекта за народната катастрофа, Ми
нистръ Турлаковъ, за да си измие ржцете, отъ неговото 
прокарване, казва: „Недейте забравя, че този законопроектъ 
е противоконституционенъ и може да се яви Велико На
родно събрание което да го отхвърли“. Разбира се, че това 
заявление на министръ Турлаковъ не го направи като кон- 
тролйоръ, а за да запази Конституцията и второ, за да от
блъсне сжщо така политическата отговориость, защото може 
некой отъ народните представители да го запитатъ: Вие, г. 
министре, който сте длъженъ да пазите Конституцията, защо 
не кажете вашето мнение? Ето защо министра, за да избегне 
такъвъ политически упрекъ, който може да доведе и до по
литическа отговориость, е длъженъ да заеме едно опреде
лено становище. Доказателствата за това сж многобройни. 
Това сж разните манифести на партиите къмъ избирателите. 
То се върши не .рамо у насъ, но и въ чужбина съ тая 
само разлика, че Въ некой отъ другите държави, това се 
върши и задължително. Така напр, въ вжтрешния правил- 
никъ на французекия парламентъ е казано, че всеки единъ 
кандидатъ за народенъ представитель е длъженъ да депо
зира въ бюрото на парламента своята политическа програма.. 
Така събраните програми се издавать отъ бюрото на Кама
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рата въ отд-Ьленъ сборникъ1), за да може вськи избиратель 
дз знае за всЬки единъ кьндидатъ, какво поведение ще 
държи по този или онзи въпросъ. И министра, по-чисто по
литически съооражения и интереси, е длъженъ да заяви въ 
Нар. събрание своето становище спрямо известенъ законо
проектъ, който се внася отъ отделния депутатъ. За такова 
изявление министра може да има само политическа отговор
ность, а не и углавна.

Яко би било право мнението на Държавниятъ обвини
тель, тогазъ щ-Ьше да излезе единъ голЪмъ въпросъ: какво 
е у насъ управлението по Конституцията — парламентарно 
или конституционно представителство ? Ние знаемъ, че има 
страни съ Конституции, при все това не сж съ парламен
тарно управление. Тъй щото, не е достатъчно да имаме На
родно събрание, за да се нарече управлението парламен
тарно. Прочее, кой е критериума, кое е мерилото, за да оп- 
редЪлимъ, да ли едно управление, при което има народно 
представителство, е и парламентарно? Има няколко крите
риуми, по които се опредЬля характера на управлението. 
Единъ отъ тЬхъ,споредъ конституционалиста,е и надмощието на 
една отъ властитЪ. Управлението въ дадена страна ще бжде 
парламентарно, ако парламента има надмощие надъ изпъл
нителната власть, особенно пъкъ когато това надмощие не е 
само фактическо, но е и установено съ специаленъ текстъ 
въ Конституцията. Я представително управление ще бжде 
онова, при което надмощието въ парламента е на страната 
на изпълнителната власть. Я ние видехме отъ нашата Кон
ституция, че Народното събрание е по-силно отъ изпълни
телната власть, защото съгласно чл. 106 отъ сжщата, не му 
е предоставено правото да назначава изпълнителни комисии 
по управленинто, и, въ случай, че не одобри това управле
ние, да накара министрит-fe да напуснатъ властьта и нам-Ьсте 
гвхъ да повикатъ други лица за такива.

По този въпросъ, ето какво пишатъ Рачиопи и Брюнели: 
„Яко законодателния органъ е по-силенъ отъ из

пълнителния и вследствие на това упражняване едно 
премо и постоянно влияние върху този последния, имаме 
парламентарно управление; когато, наопаки, е по-силенъ 
изпълнителения органъ и за това е въ състояние да се 
противопостави на волята на законодателя, имаме 
просто представително управление“.
Да се иска да се предаде на изпълнителната власть 

надмощие надъ парламента, въ смисъль щото тя да има 
право да контролира деятелностьта на Народното събрание^ 
да може да се противопоставя на волята на последното, то 
значи да се иска преобръщане на парламентарното управле
ние, каквото е нашето, въ просто представително. Да се даде 
тази надмощна власть на министрит-fe, то значи да се иска 
въвеждането на личния режимъ, защото rfe управляватъ 
подъ върховния надзоръ на Държавния глава (чл. 149 отъ

1) Имамъ на ржка „Program m es, p ro fess io es d e fo i  e t  en g a g em en ts  
electoraux" , №  1090 (a n n exe ):  cham bre des ddputes se ss io n  de 1907.
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Конституцията). Въ такъвъ случай, пра това надмощие на 
изпълнителната власть надъ законодателната единъ интеле- 
гентенъ царь може да насажда и прокарва чрезъ мини
стрите сзоя личенъ режимъ, тъй много осжжданъ и гоненъ 
у насъ, а най-вече отъ Държавния обвинитель.

Споредъ мнението на последния, министрите 
сж толкова силни, — нека се забележи, че това той 
твърди въ единъ моментъ, когато ни преследватъ . между 
другото и за това, че сме били най-ярките представители 
на личния режимъ — че те могатъ и требва да се противо- 
поставятъ на волята на законодателя. Ако се възприеме 
твърдението на Държавния обвинитель, нема да имаме пар
ламентарно управление; а вие чухте толкова пжти да се по
втаря отъ него, че нашето управление е парламентарно. И 
такова си е то въ сжщность, защото всичко това, което ка- 
захъ, като се хармонира съ чп. чл. 105 и 107 въ свръзка съ 
чл. 4 отъ Конституцията, ще требва да дойдемъ до заклю
чението, което изказахъ.

Целиятъ народъ желае, щото нашето управление да 
бжде парламентарно, а не монархическо. Какво ни се пред
лага отъ страна на Държавното обвинителство? Предлага ни 
се да бждемъ, като министри, толкова силни, че Народното 
събрание да зависи отъ нашата воля, т. е. да обърнемъ 
управлението отъ парламентарно въ просто представително, 
и то да го преобърнемъ въ такова безъ всекакъвъ текстъ 
отъ Конституцията. На ли всички викаме противъ личния ре
жимъ? На ли едно отъ най-главнитЪ обвинения противъ 
насъ е това, че сме били най-ярки-rfe защитници на личния 
режимъ ? А какво нЪщо е личенъ режимъ? Да се действува 
отъ страна на държавния глава чрезъ министрит-fe, тъй 
както иска Държ. обвинитель, това не е ли личенъ режимъ? 
Какъвъ ще бжде хала на българския народъ, ако така се 
постжпва? Нам1?сто да се осжди личния режимъ, ний сега 
ще Tpfe6ea да отговаряме углавно, защото не сме го упра
жнявали.

Ще направя заключението си. Не може нито по Кон
ституцията, нито по силата на нЪкаква практика, да се под
държа, че законодателната инициатива принадлежи на мини- 
стригЬ. Законодателната инициатива принадлежи другиму. 
Този други по Конституцията е Държавния глава и заедно 
съ Народното събрание. Тази инициатива се упражнява по 
заповЪдь на Държавния глава било чрезъ минйстрит-fe, било 
чрезъ особенни комисари. И, ако министра никога се намЪри 
въ парламанта, за да изказва мнения, това той не върши въ 
качеството си на контролъ, а чисто и просто да изпълни 
единъ дългъ, който има за цель да оправдае политическата 
и морална отговорность на министра предъ парламента, 
предъ обществото и предъ неговит-fe избиратели. Ако е в-Ьрно 
това, което се поддържа отъ Държавния обвинитель, тр-Ьбва 
да извадимъ заключението, че министрит-fe требва да отго-
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варятъ углавно за своите мнения въ Народното събрание. 
Азъ мисля, че въпроса за характера и формата на държав- 
ното ни управление стои много по-високо отъ едно желание 
и стремление да бжде осжденъ единъ министръ. Срещу насъ 
сж възведени толкова много обвинения, че н%ма нужда да се 
измЪняватъ основите на нашето управление, само и само да 
се дойде до нашето осжждане.

Нарушение нв Конституцията и на обикновения 
закони.

Иска се наказанието ни за нарушение на Конституцията, 
а така сжщо и за нарушение на обикновените закони, което 
пъкъ съставлявало косвенно нарушаване на Конституиията. 
Всички тЬзи въпроси бе ха предметъ на разискване и обсжж
да не и въ първия Държзвенъ сждъ. Тогава предъ него го- 
ворихъ много по този въпросъ. Моята речь е отпечатана въ 
отделна брошура, отъ която съмъ далъ по единъ екзем- 
пляръ на всички г. г. сждии. Това направихъ отъ желание 
да имъ дамъ възможность да се запознаятъ въ по-голяма 
подробность съ въпросите, които съмъ развилъ тамъ, и отъ 
друга страна да се съкрати материала и времето. Мисля, че 
съ тази си постжпка не съмъ направилъ нищо лошо. По
неже съмъ увъренъ, че сждиите ще искатъ да проследятъ 
всичко, което се съдържа въ тая моя брошура, азъ още отъ 
сега предупреждавамъ почитаемия сждъ, че въ изложението 
си по този въпросъ нЪма да бжда подробенъ; азъ само ще 
припомнювамъ отпечатаното въ брошурата и ще се спирамъ 
дотолкова, доколкото ми е необходимо да оборя погрешния 
възгледъ на Държавния обвинитель и то по въпроси отъ 
кардинално естество. Тези кардинални въпроси сж няколко 
и вървятъ подъ редъ.

Пъовиятъ въпросъ, който ще се изпречи, е въпроса, по 
каква система у насъ требва да отговарятъ министрите, да 
ли по системата на дескрецнонната власть, или по систе
мата на закона? Това е първия въпросъ, който поставямъ. 
Този сжщия въпросъ се поставя предъ първия Държавенъ 
сждъ; той бе поставенъ предъ втория Държавенъ обвини
тель, и отъ гражданските ищци.

Втория въпросъ е, за какви престжпления се сждятъ 
министрите? Да ли министерските престжпления сж изчер
пателно указани въ Конституцията или те сж престжпления, 
които можемъ да определяме по дискрепционенъ начинъ, т. 
е. да сждимъ и наказваме министрите за работи, които не 
сж предвидени въ Конституцията.

Третия въпросъ е за нарушението на Конституцията; 
въ какъвъ смисъль тя требва да бжде нарушена, въ кои 
нейни части ако се наруши, може да повлече углавна отго-
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цира и следъ това да определи и наказанието за това лоша 
управление? Нема такъвъ текстъ въ нашата Конституция» 
защото въ нея е прокарана системата на закона.

Въ кои страни е сжществува ла и сжществува днесъ 
дискреционната власть?

Като оставимъ Англия, кждето нпЬма писана Консти
туция и преминемъ на континента, кждето конституциит-fe сж. 
писани, виждаме, че дискеционната власть е сжществувала 
въ Франция на няколко пжти и многократно е била заме- 
нявана съ системата на закона. Но винаги, било да се даде 
дискрециснна власть на сждилищата, било да имъ се отнеме 
тази власть, това е ставало съ изриченъ конституционенъ 
тектъ. Другояче не може и да бжде, защото тёмъ ,се дава 
законодателна власть, съ което се прави отклонение отъ 
принципа за разделението на властите. Дискреционната 
система тамъ най-напредъ е била установена отъ Учредител
ното събаание съ закона отъ 10—15. V. 1791 г. ОтмЬнена е 
сжщата година съ Конституцията отъ 3—18 септемврий 1/91 г. 
Въведена наново отъ Наполеона съ чл. 41 и 42 отъ Acte 
additionnel отъ 22. IV. 1815 г. и отменена наскоро следъ това.

Единственните държави, въ които сжществува днесъ ар- 
битралната система сж : Испания, по конституцията отъ 23 май 
1843, art. 19, § 1.

Въ Дания
сжщо, когато се даде едно време дискреционна власть на 
сждилищата, това стана съ чл. 14 отъ Конституцията отъ !88 9  г.

Въ Белгия
дискреционната власть е допусната временно, до издаването 
закона за сжденето на министрите; тя е установена по Кон
ституцията отъ 7. II. 1830 г. съ чл. 134, който изрично казва; 
„До издаването на единъ законъ Народното събрание ща 
има дискреционна власть да възбужда углавно преследвание 
и Касационния сждъ да го сжди, като характеризира престжп- 
лението и като му определи наказанието“.

Въ Ромънската
Конституция има единъ съответенъ чпенъ, който казва, че 
дотогава, докогато излезе законъ, министрите ще бждатъ 
сждени отъ Върховния Касационенъ сждъ. Сега вече има 
такъвъ законъ.

Въобще нема държава, кждето дискреционната власть 
да не е дадена по Конституцията и да не е дадена при 
строго определени условия, т. е. пълно или ограничено — 
това ще зависи отъ Конституцията,



225

Каза се отъ Държавния обвинитель, че нашата Консти
туция е възприела системата на закона, но при все това, 
като че ли е запазила една малка частица на дискрецион- 
кость на сждилищата. Такава двойственность е недопустима; 
но, даже ако е допустимо да се приеме тя, пакъ требва да има 
два текста: единия да говори за системата на закона, а дру
гия за частичната дискреционна власть. Такива текстове въ 
нашата Конституция ние не виждаме.

Въ какво се състои системата на закона ? Видехме, че 
тя се състои въ това, че всеки министъръ или гражданинъ 
се сждятъ по законъ, който е сжществувалъ преди извър
шването иа деянието. Никакво изключение не е установено 
въ това отношение. Разликата е само тамъ, че гражданина 
се сжди за престжпления, изброени въ общия наказателенъ 
законъ, а министра, като такъвъ, се сжди само за четирите, 
изброени въ Конституцията, престжпления отъ особенъ дър
жавенъ сждъ. Учредителя не е искалъ да приравни министра 
съ всички граждани; за това за него въ Конституцията е 
казано, че той требва да бжде сжденъ само за ония деяния 
които произлизатъ главно отъ неговата функция като министръ

И наистина, отъ чл. 155 отъ Конституцията, ние виж
даме, че на първо место министра се сжди за измена къмъ 
Отечеството и Царя, защото първото нещо, което единъ 
министръ дължи, е верность къмъ Отечеството и верность 
къмъ Царя. Пренебрегне ли тази верность министра изне
верява на своето Отечество и на своя си Царь. Това негово 
изневерявание съставлява престжпление, което се нарича 
измена.

Второ престжпление, за което се сждятъ министрите е 
нарушението на Конституцията. Положението на министрите, 
като представители на една о.тъ властите, е такова, че те 
сж длъжни да пазятъ Конституцията. Какво нещо е Консти
туция? Въ нея освенъ установяването на властите, се съдър- 
жатъ постановления за политически, имущественни и пр. 
права на гражданите. Тези постановления ще требва да се 
прилагатъ строго; ако министрите си позволять да нару
шать Конституцията, се наказвать за изневеряваме къмъ нея. 
Верностьта къмъ Конституцията е дългъ не само на министра, 
но и на народния представитель и на сждията. Народните 
представители, съгласно чл. 131 отъ Конституцията, се къл- 
нятъ за верность къмъ нея. Такава клетва даватъ и сждиите, 
но както тё, така и народните представители не отговарятъ, 
ако я нарушать. Само министра е, който се сжди и наказва 
за нарушение на Конититуцията. Ето още едно доказателство 
за надмощието на парламента. Когато единъ народенъ пред
ставитель извърши нарушение на Конституцията, за него 
нема наказание;, а, когато това се направи отъ министра, за 
него има наказание. Ние знаемъ конституции, въ които се 
предвиждатъ такива наказания и за народните представител-ц
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но въ нашата Конституция е освЪтенъ принципа, че народ- 
ния представитель не отговаря, ако я наруши. И туй е обяс
нимо исторически: винаги е имало единъ страхъ, че мини
стрите, като работятъ заедно съ Царя, а царете винаги сж 
били умразни на народа, могатъ да бждатъ кандардисани да 
прокаратъ неговите идеи, които винаги сж били противни на 
народните желания и интереси. По тези причини именно ние 
виждаме министрите да се наказватъ за нарушаване на Кон
ституцията. Освенъ това те постоянно иматъ работа съ нея 
и сж длъжни да я пазятъ.

Третото министерско престжпление по чл. 155 отъ Кон
ституцията, за коею единъ. министъръ требва да се сжди, е 
предателство. И тука министра по своето положение, като 
борави съ политическите, икономическите, финансовите и 
ступанските сили на страната, би могълъ да повреди на цар
ството, за това именно това негово деяние той може да 
бжде сжденъ.

Четвъртото престжпление, за което се сжди министра, 
е написание вреда на Държавата за лична полза на самия 
него. Нема ли причинена вреда, нема и престжпление.

Ето, прочее, четиритехъ деяния, за които учредителния 
законодатель е казалъ, че, ако министра ги изврши, било 
всички, било само нёкои отъ техъ, ще бжде сжденъ. За 
нищо друго, като министъръ, той нема да бжде сжденъ. 
Чл. 155 опи Конституцията е, значи, углавния кодексъ за 
сжденето и наказанието на министрите.

У н а с ъ  п о с т о я н н о  се твърди и поддържа, ч е  нашата 
Конституция въ много отношения била заимствувана отъ бел
гийската К о н с т и т у ц и я . И ч е с т о  пжти липсата въ нашата Кон
ституция на известенъ текстъ, който фигурира въ белгий
ската, се тълкува различно споредъ интересите, които стра
ната иска да прокара. Припомнямъ си оная часть отъ речьта 
на Държавния обвинитель, въ която говореше за чл. 68 отъ 
белгийската Конституция, който говори за обявяване на война- 
Този членъ отъ белгийската Конституция казвалъ изрично, 
че Държавния глава ималъ право да обявява война и да 
сключва миръ, а пъкъ чл. 11 отъ нашата Конституция заим
ствувана отъ чл. 68 на белгийската, като не е възприелъ 
последнята часть, съ тава нашия учредитель-законодатель 
искалъ билъ да отнеме правото на Държавния глава да обя
вява война, защото, ако е искалъ да му даде това право, немало 
освенъ да усвои пълния текстъ на чл. 68.

Нека си послужимъ съ тази метода на Държавния об
винитель. Ако въ чл. 104 на белгийската Конституция е пре
доставена дискреционната власть на сждилищата, нашата Кон
ституция възприема ли този принципъ ? Нашата Конституция 
предвижда, щото министрите да бждатъ сждени отъ особенъ 
сждъ (чл. 158). Белгийската Конституция казва, че Народ
ното събрание може да възбужда углавно преследване срещу 
министрите и да ги предава на Върховния Касационенъ сждъ



c T i

за сждение. Значи, както белгийската така и нашата консти
туции говорятъ, за това кой може да предава министритЯ 
на сждъ. Но, когато се дойде до въпроса: какво нака
зание ще налага на министрит-fe ние виждаме въ чл. 90 
на белгийската Конституция да се обещава законъ, който 
ще опредЯли случаит-fe на министерската отговорность а 
нашата Конституция прави съвършенно противното: тя
тредЬля случаапЬ на министерската отговорность и обе
щава законъ, който ще опредЯли състава на особенния Дър- 
жавенъ сждъ за сжденето на министритЯ. Искахъ да направя 
това сравнение между нашата и белгийската конституции, за 
да изтъкна, че, докато белгийската Конституция допуща вре
менно дискреционната власть на Върховния касационенъ сждъ 
и то само върху квалифицирането на престъпленията, нашата 
Конституция възприема системата на закона, защото на- 
редъ съ чл. чл. 156, 157 и 158 ние имаме чл. 155, който из
броява престжпленията, за които може да бжде сжденъ и 
наказванъ министра.

Прочее, като си припомнимъ казаното, ще имаме след
ното положение: въ Испания, Дания и Белгия при сжденето 
на министритЯ сждилищата иматъ дискреционна власть; вънъ 
отъ тЯхъ всички останали държави на континента сж въз
приели системата на закона. Само въ Франция, дискрецион
ната власть е била приемана, после заменявана съ системата 
на закона нЯколко пжти; но и тамъ, като почнемъ отъ 1791 
г., и дойдемъ до днешно рреме, считать за добре да при- 
повторятъ въ конституциитЯ системата на закона, когато е 
въпросъ за сжденето на министритЯ.

Понеже нашата Конституция е усвоила напълно систе
мата на закона, какъ да си обяснимъ изразената отъ Дър- 

. жавния обвинитель мисъль за частичната дискреционна власть 
I на държавния сждъ? Въ какво тя би се изразила? Докол
кото можахъ да схвана, той казва следующето нЯщо: вЯрно 
е, че министритЯ ще бждатъ сждени само за престжпленията, 
изброени въ Конституцията, но споредъ закона за наказа
нията и пр. отъ 1880 г., които приповтарятъ чл. 155 отъ 
Конституцията, се предоставяло на сжда и дискреционна 
власть, тъй като къмъ него имало една белЯжка която каз
вала, че за по-точното опредЯление признацитЯ на престж- 
лленията сждътъ се ржководи отъ общия наказателенъ 
законъ. Да се вади подобно заключение отъ тая забелЯжка 
на закона е много погрЯшно. Ето какво е казано: „За по
точно опредЯление на признацитЯ на престжпленията, които 
сж показани въ горнитЯ три члена, сждътъ се ржководи отъ 
Наказателния законъ, а тъй сжщо и отъ Конституцията“. 
Тукъ нЯма нищо отъ онова, което се поддържа отъ Дър
жавния обвинитель. Наопаки, съ тая белЯжка имаме пълното 
отричане на дискреционната власть, защото истинския й сми
съль е: когато се касае за измЯна, за да бждатъ по-точно 
опредЯляни признацитЯ на това престжпление, Държавния 
сждъ ще се ржководи отъ текста на чл. чл. 98 и 99 отъ На-
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казателния законъ. За да се даде на въпросната забележка, 
такова едно разбиране каквото Държавния обвинитель й 
даде, би требвало да се приеме, че споредъ нея Държав
ния сждъ би могълъ да признае за измина и друго некое 
деяние вънъ отъ гкзи текстове. Такова нещо не може да 
бжле, защото за измина могатъ да се считатъ, само ония 
деяния, които сж изчерпателно изброени въ чл. 98 и 99 отъ 
Наказателния законъ. Щомъ това е тъй, то кжде въ забележ
ката има дискреционна власть? Явно е, прочее, че дума не 
може да става за такава.

По-натакъкъ, споредъ сжщата забележка къмъ закона 
за наказанията и пр. отъ 1880 г., ако е въпроса за наруше
ние на Конституцията, сждътъ за по-точното опредкпяние 
признаците на това престжпление ще се ржководи отъ са
мата нея. Напримеръ, ако единъ министръ си присвои едно 
право, което нема въ Конституцията, въ такъвъ случай 
той я нарушава. Или както е въ случая искатъ наказа
нието ни за това, че сме нарушили чл. 47 отъ Консти
туцията, Въ единия и другия случай, сжда, споредъ текста 
на тая бележка, ще требва да се основе и на Консти
туцията. Тъй щото и тукъ не остава никаква частица отъ 
дискреционна власть. Но Държавния обвинитель веднага бърза 
да признае, че дискреционната власть била ограничена и че 
сжда билъ суверенъ, да каже, дали известно посочено отъ 
него деяние е или не е тавава измена, за каквото министъра 
требва да се накаже. Тъй щото и отъ тази негова резерва 
се вижда, че у насъ не е оставена ни най-малка частица отъ 
дискреционна власть. Държ. сждъ ще сжди министрите точно 
споредъ законите; следователно, и те ще се сждятъ и на- 
казватъ само за ония четири престжпления, кбито сж озна
чени въ Конституцията както техния углавенъ законъ.

Резона за това е този, че никоя държава не е имала и 
нема интересъ да направи отъ министра едно лице отго- 
ворно въ всеко едно отношение; държавния интересъ на
лага, щото' министра да не бжде излаганъ на партизанските 
страсти, гонения и изстжпления; Този смисъла на повечето 
Конституциии, които сж счели за нужно да определять, както 
по име, така и по съдържение и предметъ, точно и изчер
пателно всички деяния, за които ще бжде сжденъ и на- 
казванъ министра, и че вънъ отъ техъ, той нема да бжде. 

. обезпокояванъ. И наистина ако министъра се постави въ по
ложение, щото той предварително да знае своя наказателенъ 
кодексъ, вънъ отъ който нЬма да бжде излаганъ, той ще 

■ бжде спокоенъ, а това ще бжде една стъ гаранциите за 
добро управление. Не стане ли това, не бжде ли установена 
такава гаранция за министра чрезъ самата Конституция, той 
е изложенъ на много повече неприятности, отколкото всеки 
единъ обикновенъ гражданинъ, а законодателя на на
шата Конституция не е мислилъ, да поставя своите министри 
подъ единъ постояненъ кошмаръ. Ако обикновенния граж
данинъ знае, предварително, кой ще го сжди и за какво ще
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го сждятъ, Сжщото това право има и министра. Той има 
нужда отъ конституционно спокойствие, ако бихме могли 
така да се изразимъ, за да може да управлява добре. Пре
достави ли се министра на политическите страсти и гонения, 
които могатъ да се появатъ при режима на дискреционната 
власть той нема да има вече стимулъ за добро управление.

Тези сж моите съображения за дискреционната власть. 
И понеже дескреционна власть нашата Конституция не уста- 
нововява, наопаки тя установява системата на закона, нито 
пъкъ е оставила место за една частица отъ дискреционна 
власть, вервамъ, че почитаемия Държавенъ сждъ, ше сжди 
нашето дело по закона; ще ни сжди само за ония престж
пления, които сж означени въ Конституцията и нема да има 
възможность да ни сжди за упущение, или нехайство, нито 
за лошо управление, защото такова престжпление нёма да 
се намери въ министерския углавенъ кодексъ. Конституцията 
ли четемъ, закона за наказанията ли четемъ отъ 1880 г., виж
даме: все за четири престжпления се говори. Въ техъ, кол
кото и да дирите, нема да намерите да се говори за лошо 
управление, за упущение и за неххайство. За тия деяния нема 
да намерите да се говори и въ закона за народната катастрофа, 
защото споредъ него се наказва за „активно участие“, а не 
за „бездействие“.

3Нарушение на Конституцията,
Нашата Конституция казва само, че министрите ще се 

наказватъ, ако сж я нарушили, но, въ какво се състои на
рушението на Конституцията, не е определено, както не е 
определено и нарушението на законите, Сждътъ е, следо
вателно, който самичъкъ ще определи, въ какво се състои 
нарушението на Конституцията. Макаръ на гледъ това да е 
лесна работа, но когато дойде редъ, да се решава този въ
просъ, ще видите, че ще се усети доста големо затруднение 
за решението му. Че това не е лесна работа, се вижда отъ 
обстоятелството, дето по този въпросъ сжшествува цела ли
тература. Сжщото, се потвърждава и отъ факта, дето въ 
много държави сж се появили закони за отговорностьта на 
министрите по нарушение на Конституцията. Отъ сжщест- 
вующата литература по този въпросъ се вижда, че не всички 
автори еднакво го разбиратъ. Но здравия разумъ и здравата 
логика на хората, а тъй сжщо и духа на Конституцията ще 
ни кажатъ, че нарушението на Конституцията се състои въ 
посеганието върху некоя установена отъ нея норма било съ 
положително, било отрицателно действие. Конституцията или 
забранява, или позволява, или заповеда известни работи. 
Напр. Конституцията заповядва да се свиква Народното събра
ние на редовно заседание ежегодно. Не изпълни ли това 
предписание на Конституцията, министра не е изпълнилъ 
една отъ пэвелит-fe й ; съ това той я е нарушилъ. Да вземемъ
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другъ примЯръ. Изтича мандата иа известно Народно съ
брание: требва да станатъ избори за Народно събрание, на 
министра, като изпълнителна власть, не е издалъ нужния 
указъ за свикването на избирателитЯ да направятъ избсръ 
за народни представители или пъкъ не е направилъ други 
нЯкой подготвителни работи въ свързска съ изборитЯ, които 
сж отбелязани въ Конституцията. Въ дадения случай той я 
е нарушилъ. Тъй щото може да се каже, че има нарушение 
на Конституцията, когато не излълнишъ една отъ заповъ- 
дитЯ й. Но Конституцията запрещава известни работи. А ко- 
министра си позволи да направи нЯкоя отъ запретителнитЯ 
работи, тогазъ ще кажемъ, че нарушението на Конституцията 
е извършването на известенъ забраненъ отъ нея актъ. Напр. 
Конституцията забранява цензура, а министра я въведе и 
практикува. Съ това си действие нарушава единъ неинъ текстъ.

Но не е опредЯлено и самото понятие за Конститу
цията ; никжде не е казано, какво нЯщо е тя; въ какво се 
състои. Когато чл. 155 отъ Конституцията говори, че мини
стритЯ се сждятъ за нейното нарушение, разбира ли, че 
всичкитЯ нейни членове отъ 1 до 169 могатъ да бждатъ 
обектъ за наказуемо нарушение? Държавния обвинитель к 
гражданския ищецъ казаха, че азъ предъ първия Държавенъ 
сждъ съмъ билъ поддържалъ, че подъ думата Конституция 
не трЯбва да се разбиратъ всички нейни членове, и приба
виха, че азъ-съ една особеность съмъ и нзкаралъ отъ строя 
цЯла редица текстове отъ Конституцията като не имеюши . 
конституционенъ харакреръ.

ВЯрно е, че тогава поддържахъ и сега ще поддържамъ,. 
че подъ думата Конституция не трЯбва да се разбира всичко 
онова, което е написано отъ първия до последния й членъ 
и че подъ думата Конституция трЯбва да се разбиратъ само 
ония текстове, които се отнасятъ до установяване на власти, 
до тЯхнитЯ междуотношения и до правата на гражданитЯ. 
Този възгледъ не бЯше мой самобитенъ, не съмъ азъ нито 
първия, нито последния, който има този възгледъ, защото,, 
преди още да се появи нашия процесъ, въ 1903 год. имаше 
цЯла плеада отъ юристконсулти, които сж проповедвали 
това, което азъ поддържахъ тогата и което ще поддържамъ 
и сега, а именно, че подъ думата Конституция не трЯбва да 
се разбира буквалния й смисъля, т. е. всичко, което се на
мира въ Конституцията, а само онова, което се отнася до 
установяването на властитЯ, до тЯхнитЯ взаимни отношения 
и до правата на гражданитЯ, Държавниятъ обвинитель се 
спрЯ главно върху Писториуса, като представитель на тази 
мисъль, но го изкара, несериозенъ мислитель, и като един- 
ственъ нейнъ защитникъ. Доколко Писториуса е несерио
зенъ мислитель и единственъ въ това отношение, считамъ 
за излишно да се спирамъ върху този въпросъ, защото за 
него ще говори г. Поповъ. Азъ само ще кажа, че много по- 
рано, преди Писториуса, и следъ него, ние имаме цЯла ре
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дица автори, които мислять като него по въпроса, който ни 
занимава. Тъй щото и предъ първия Държавенъ сждъ и 
днесъ предъ вась се явявамъ подкрепенъ не само отъ Пис- 
ториуса, а отъ много автори преди него и следъ него.

Туй схващание на понятието за Конституцията на пръвъ 
погледъ може да се покаже парадоксално. Ако попитаме 
единъ обикновенъ чов-Ькъ: що е Конституция,—той ще ни от
говори: Конституция е всичко онова, което е написано въ 
нея. Но, ако зададете сжщия въпросъ на единъ юристкон- 
султъ, той ще ви отговори: Конституцията е сборъ отъ 
норми, чрезъ които се устаноЕяватъ властитъ, се определять 
взаимните между техъ отношения и чрезъ които, се устано- 
вяватъ и гарантиратъ естествените права на гражданите. 
Юристконсулта ще ви даде този отговоръ, макаръ добре да 
знае, че почти въ всичкит-fe конституции има вписани и други 
текстове, които нематъ нищо общо съ изброените предмети.

Че наистина не всичко, което е вписано въ Конститу
цията, е отъ конституционенъ характеръ, се вижда за всеки 
обикновенъ умъ отъ следните примери.

Французската Конституция отъ година |11 (1795 г.) въ 
чл. 298 казва: „за целата република има единъ народенъ 
институтъ. натоваренъ да събира откритията, да усъвършен- 
ствува изящните изкуства и науки“.

Чл. ЗиО отъ сжщата Конституция гласи: „Гражданите 
иматъ право да образуватъ частни възпитателни и образова
телни учреждения, както и свободни дружества, за да съ- 
действуватъ на прогреса на науката, литературата и изящ
ните изкуства“.

Или чл. 301, който постановява: „ще се установить 
народни праздници, за да поддържатъ братството между 
гражданите и да ги привържатъ къмъ Конституцията, къмъ 
отечеството и къмъ законите1).".

Какво конституционно има въ тези текстове ? Нищо.
Или напримеръ Швейцарската Конституция определя 

начина, по който требва да се бие и коли дивича, Какво 
конституционно има въ това разпореждание? Абсолютно 
никакво.

Има конституции, въ които сж вписани принципи за съдоус
тройството,които сж предметъ на обикновенъ законъ, носж впи
сани въ Конституцията, зада имъ се предаде по-голяма ста-

1) Въ речьта си предъ първия държ авенъ  сж дъ  презъ  1903 год. 
Т ончевъ обяснява това разпореж дание на французската Конституция  
така: „Това правило е вписано въ  Конституцията, защ ото искаха да  
предадатъ  на братството м еж ду ф ранцузите особен н о значение, което е 
н ар оден ъ  дев и зъ . Револю цията ги бЪше р азп ок ъ сал а и р аздел и л а  на  
ф р ак ц и и ; братството бЪше отслабн ал а. Понятието за  почитание на 
конституцията и на законитк 6% затж пено, защ ото конституциит-fe се  
м-Ьняваха всЪка година, а законитк всЬки м есец ъ “.

Д аден ото  отъ  г. Тончева презъ  1 03 гсд . обясн ени е и излож ение, 
като че ли д н е с ъ  добива зн ачен ие у насъ, к ъ д ето  понятието за  почи
тание конституцията и законит-fe не само е  затж пено. но и и зч езн ало.



билность, понеже Конституцията се измЬнява по-рЬдко ипо-  
мъчно.

Ще видимъ по* после, че въ нЬкои конституции се впис- 
ватъ материи, които не могатъ да бждатъ предметъ даже 
ма обикновенъ законъ, които сж само актове отъ висше 
управление.

И тъй, азъ считамъ, че не всичко писано въ Конститу
цията е конституционно. Щомъ това е тъй, ще требва да 
приемемъ, че министра може да бжде углавно отговоренъ 
само за ония нарушения, които сж отъ чисто конституционно 
значение, a тЬ сж онЬзи, които установяватъ властитЬ, тЬх- 
нитЬ взаимни отношения и личнитЬ права на гражданитЬ.

Но, казва Държавния обвинитель: ако това е тъй, въ 
какво положение ще изпаднемъ, като извадимъ отъ строя 
членоветЬ, които се отнасятъ до бюджета, до държавнитЬ 
заеми и пр., които засЬгатъ материалнитЬ интереси на стра
ната? Може ли да допуснемъ, пита той, такова едно твър
дение, че къмъ сжщественото и чисто конституционното не 
би трЬбвало да се отнесатъ тЬзи членове отъ Конституцията, 
когато тЬхното; предназначение е явно, а именно, че никой 
министръ не може да ангажира материалнитЬ интереси на 
държавата? Ями ние срЬщаме обикновени закони, които по
ставить сжщитЬ принципи. Напр, никой членъ въ Конститу
цията не казва, че единъ министръ не може ангажира кре- 
дититЬ на държавата, ако не сж гласувани, ио това го има 
писано въ закона за отчетностьта по бюджета. Това не по
казва ли, че ние тукъ имаме работа съ разпореждания, които 
не сж отъ чисто конституционенъ характеръ.

Нека разгледаме глава XVH, чл. 119 — 122 отъ Консти
туцията, кждето се говори за бюджета. Споредъ тази глава 
бюджета ежегодно се представлява на разглеждане отъ На
р о д н о т о  събрание (чл. 119). По-нататъкъ се казва, че бюд
жета, следъ като се приеме отъ Народното събрание, се 
представлява на царя за утвърждение и пр. (чл. 120). Явно 
е, прочее, че въ тази глава на Конституцията, нЬма нищо 
конституционно. Тогава каква цель е преследвалъ учреди
теля съ вписването на тази глава въ Конституцията? ВЬ- 
роятно, цельта на законодателя е била, да възложи върху 
Народното събрание контролата и участието му по такъвъ 
единъ актъ, който по естество си принадлежи иа изпълни
телната власть. По интереса, който представляватъ актове, 
учредителя е поискзлъ въ тЬхното изпълнение да ангажира 
и участието на Народното събрание като представитель на 
народа, защото народкитЬ представители сж пратеници на 
цЬлиятъ народъ. Това той е направилъ най главно по съо
бражението, че въпроса за паритЬ, който най-вече интере
сува данъкоплатцитЬ, макаръ че по сжщество и материята да 
е отъ компетентностьта на изпълнителната власть, трЬбва да 
бжде разрешаванъ съ съвмЬстното участие на народнитЬ 
представители, за да се знае, че този въпросъ не е решенъ
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само отъ изпълнителната власть. Че това и тъй се вижда, 
наприм1зръ отъ чл. 119 отъ Конституцията, който казва, че 
ежегодно бюджета се представлява на Народното събрание 
за разглеждане. Кой го представлява? Министра на финан- 
сиигЬ по правилата на закона за отчетностьта на бюджета. 
Въ сжщия законъ се казва: кога се представлява, какъ се 
съставя, какъ се представя въ Министерския съветъ и пр. 
Че бюджета е дело, което изключително принадлежи на из
пълнителната власть, служи за доказателство и факта, дето 
народните представители н-Ьматъ право по своя инициатива 
да внасятъ новъ бюджетъ вънъ отъ този, който е внесенъ 
въ Народното събрание отъ министра на финансите. По вне
сения въ Народното събрание бюджетъ народните предста
вители могатъ да правятъ предложение за увеличаване раз
носките по него, но за това се изисква непременото съгла
сие на министра на финансиигк Ето още едно доказател
ство, че държавния бюджетъ, неговото състояние и изпъл
нение е д^ло по-скоро на изпълнителната власть, отколкото 
на законодателната. .

Народното събрание го разглежда и приема ежегодно 
«ато нейно дело. По този начинъ, той става общо д ело : 
най-напредъ по инициативата на изпълнителната власть и 
после съ участието на законодателната. Но този въпросъ не 
е конституционенъ.

По него азъ съмъ цитиралъ въ брошурата си доста ра
боти; малко по-после ще ги припомня. Яко само азъ, а не и 
други, бихъ казалъ, че чл. чл. 122 и 123 отъ Конституцията 
нБматъ конституционенъ характеръ, Държавниятъ обвини
тель можеше да кажеше, че изкривявамъ работите, че ги 
преувеличавамъ и пр. Но не съмъ само азъ, който поддър
жамъ това гледище. То се поддържа отъ всички автори по 
конституционно право, а именно, че текстовете, които се от- 
насятъ до бюджета и заемите, макаръ и вписани въ Консти
туцията, по съдържание и по предметъ не сж отъ констн- 
туцноненъ характеръ, а актове на висшата административно 
финансова власть. Язъ ли съмъ, който е измислилъ туй нещо, 
Не. Яко това го кажатъ 10—20 души, ако го кажатъ всички 
■и то не само зъ  една страна, а въ всички страни, по целия 
светъ, очевидно е, че тогава то е право, защото право е 
онова, което се поддържа отъ целия свотъ. Само моето 
мнение въ този смисъль по този въпросъ изолирано би се 
показало парадоксално; но, присъединено къмъ онова на 
толкова други автори, то става сериозно и основателно.

Това по въпроса за бюджета: че той, макаръ и да се 
говори за него въ Конституцията, по материя и по предметъ, 
не е едно конституционно правило, а нещо по-малко отъ 
единъ обикновенъ законъ, както това ще видимъ по мне
нието на Есменъ.

Втория въпросъ, който сжщо така е интересенъ, е въ
проса за държавнптЪ заеми. Заема не е нищо друго освенъ
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пари, взети отъ вънъ, или отъ вжтре., които ще се плащатъ, 
въ продължение на дълги години, но пакъ отъ данъкоплат
ците. Държавните заеми се приравняватъ къмъ паричната 
часть, и изплащането имъ става чрезъ вотиране на извесгнк 
определени суми въ бюджета, наречени анюитети. Отъ това 
следва, че бюджета и заема, сж свързани въ тази смисълъ, 
че бюджета ще говори и за заема и ще предвижда еже
годно зивестни суми за изплащането му. Понеже заема е 
една сделка, която ангажира часть отъ данъчните сили на 
данъкоплатците, за неговото сключване се изисква и учас
тието на Народното събрание, макаръ че и този актъ, както 
това ще видимъ по*после, принадлежи на изпълнителната 
власть. Всички висши актове на управлението отъ финан- 
совъ характеръ или свързани съ бюджета сж отъ естестве
ната принадлежность на министрите.

Когато дойде редъ да говоримъ по обвинението за зае
мите ще развия целата теория по този въпростъ, а тукъ 
ще се спра само на една мисъль, която ни е потребна; тя е,, 
че, при сключването на заемите и техното израсходване и 
изплащане, участието на Народното събрание е само въ ксн- 
тролно отношение, защото главното и сжщественното задъл
жение по всичката тази работа принадлежи на изпълнител- 
нителната власть; тя е задължена да намери средствата,, 
необходими за покриването редовните и извънредните раз
ходи на държавата — нещо, което тя впрочемъ по чл. 119 
отъ Конституцията върши ежегодно. По силата на сжщия 
този членъ министра на Финансите е задължекъ да обясни 
на Народното събрание, оте какви приходи и разходи има 
нужда държавата, въ какъвъ размеръ могатъ да се съби- 
ратъ нейните приходи и пр. А въ числото на държавните 
приходи, не ще съмнение, влизатъ и сумите, получени 
отъ заеми. Съ внасянето за одобрение единъ заемъ въ На
родното събрание министра на Финансите не върши нишо 
повече, освенъ да се яви предъ народното представителство 
и да му каже, че за покриването на известни разходи, редов
ните данъчни постжпления не стигатъ, и че требва да се 
намерять пари отъ другаде при известни условия. Тукъ,. 
както и при внасянето на ежегодните бюджети, той иска 
съгласието на Народното събрание, но това той го върши, 
както казахъ и по-рано, за контроль отъ страна на народ
ното представителство.

Друго едно основание, което ни кара да твърдимъ, че 
заемитё, макаръ вписани въ Конституцията, не сж отъ чисто 
конституционенъ характеръ, е и чл. 125 отъ сжщата, който 
казва:

„Яко би за свикванието на Народното събрание да се 
посрещнатъ важни спънки, то Царя, по представление на 
министерския съветъ, може да разреши заемъ до три милиона 
лева, съ условие, че той ще се одобри отъ най близкото 
Народно събрание“.]
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Тъй щото, когато е въпросъ за бюджетъ и заемъ, ще 
требва да се разбира едно и сжщо н^Ьщо, проявено въ две 
форми.

Ето защо текстовете отъ Конституцията, които се отна- 
сятъ до бюджета и държавните заеми, не могатъ да иматъ 
конституционно значение, и че, ако министрите ги нарушать, 
нема да се смета, че сж нарушили и Конституцията.

Да ли нарушението на всеки единъ членъ отъ Консти
туцията, може да се счита за нарушение на тази последната, 
е единъ въпросъ, който е занимавалъ умовете не само на 
видните автори, а така сжщо и на нашите представители, 
когато сж гласували законите за предаването на министрите 
подъ сждъ. Както първите, така и вторите сж били на мне
ние, че не всичко вписано въ Конституцията е конститу
ционно. Че това е тъй, не ни остава друго освенъ да се 
справймъ преди всичко съ мнението на видните конститу- 
ционалисти.

Аристотель, дава следующата дефиниция на Конститу
цията :

„Конституцията е редътъ или разпределението на 
властите въ държавата, т. е. начинътъ, по който те сж 
разделени, седалището на суверенитета и цельта, която 
гони гражданското общество. Законите не сж сжщото 
нещо, като основните членове на Конституцията. Те сж 
само правила за магистратите, съ които последните дър- 
жатъ въ респектъ непослушните“. (Политика, кн. IV, гл. 1.).

Снейе, който е душата и автора на много отъ фран
цузските конституции, и който е билъ председатель на коми
тета за съставянето на първата французска Конституция, казва:

„Конституцията обема едновременно вжтрешното 
състояние (formation) и устройство (organisation) на 
различните публични власти, техното необходимо сно
шение и техната взаимна независимость“.

„Най-после тя обема политическите предосторож
ности, съ които е разумно да се оградятъ властите, 
щото, всекога полезни, те да не могатъ да се преобръ- 
щатъ въ опасни". „Този е смисъла на думата Консти
туция". „Нека повторимъ още единъ пжть, че Консти
туцията на единъ народъ не е и не може да бжде друго 
нещо, освенъ установяването на правителството и на 
властьта, натоварена да създава закони, както за пра
вителството, така и за народа.

„Всичките власти сж подчинени на закони, пра
вила и форми, които те по никой начинъ не могатъ да 
изменяватъ". (Arch. Pari. p.259).
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Робеспиеръ, душата на революцията, когато бе запитанъ 
въ заседанието на парламента отъ 8. VIII, 1789 г. що е Кон
ституция, между другото казва:

„Требва да се сматря като конституционенъ всеки 
членъ, който се отнася до разпределянето на властите, 
и който определя формата на управлението“. (Seance 
du 8 aout. Arch. Pari. p. 263).
Тези сж. представителите на революцията. После техъ 

•идать по-новитё конституционалиста. Нека захванемъ съ 
Бепжаменъ Констанъ, който се цитира и отъ Държавниятъ 
обвинитель. Бепжаменъ Констанъ, който е единъ отъ забе
лежителните конституционалиста, като развива въпроса, какво 
нещо не е конституционно, казва:

„Всичко, което не се отнася до респективните га
ранции и атрибуции на властите, до политическите права 
(до личните права) (aux droits individuels), не прави 
часть отъ Конституцията (ne fait pas partie de la consti
tution), но може да бжде изменявако съ съдействието 
на Царя и камарата“. (Cous de Politique constitutionnelle).
Значи, онова, което не се отнася до установяването на 

властите, не е конституционно, а всичко друго, което се от
нася до установяването на властите, до неотемленните праза 
на гражданите — лични и имущественни — е конституционното.

Есменъ казва, че конституционни сж само „Прави
лата, които принадлежатъ рационално на конститу
ционното право, т. е. онези правила, които определять 

• формата на държавата и гаранцията на личните права“.
Тупне казва:

„Законите, които уреждатъ разпределението на 
властите, които определять лицата, на които всека отъ 
тези власти требва да се повери, начина, на който 
властьта требва да се упражнява, се наричатъ Консти
туцията на една държава“.
Бодри Лакантпнерн казва:

„Законите, определящи начина, по който се раз- 
пределятъ властите, се наричатъ конституционни закони, 
а техната общность — Конституция“.
За да не се помисли, че цитираното отъ менъ е една 

отвлечена наука за конституционните принципи, азъ ще ви 
посоча текстове отъ писани конституции на некой държави, 
които сж намерили за необходимо да определять въ самата 
Конституция, кои разпореждания требва да се считатъ за 
конституционни и кои не. Шведския законъ върху формата 
на управлението отъ б. VI. 1Р66 г. § 89 казва:

„Ще се сматрятъ като основни закони настоящия за
конъ въоху сЬооматана управлението, както и законитЬ върху
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представителството, върху последването на трона, н върху 
свободата на пресата, конто сж издадени съвмЪстно отъ 
диетата и царьтъ, съобразно съ пртцтнтЪ установени въ 
настоящия законъ върху формата на управлението“.

Това сж само законитЬ, които шведската Конституция 
счита за чисто конституционни, а всичко друго, макаръ впи
сано въ нея, тя самата провъзгласява за неконституционно»

Като се има предъ видъ изложеното, къмъ коя кате
гория ще отнесемъ чл. чл. 119 до J22 за бюджета и чл. чл. 
123—12b за заемите отъ нашата Конституция? Съдържатъ 
ли rfe конституционни принципи или визиратъ актове отъ 
висшата администрация (actes de haute administration) на 
страната, отъ административного право ?
^  На този въпросъ професора по конституционното право 
Есменъ отговаря така:

„Между актовете, чрезъ които събранието упраж
нява тая финансова власть, има некой съ характеръ на 
истински закони , . . Такива сж законите, които уста- 
новяватъ разни данъци, като определять техното есте
ство и правила“.

„No има много отъ тЬзп актове, макаръ да но- 
сятъ името на законъ и макаръ да има формата на 
законъ, въ действителность сж отъ друго естество. 
Това сж особеяни актове отъ висша администрация, 
изпълнявани отъ законодателната власть въ силата на 
дадените й атрибуции по финансовата материя. Такива 
сж законитЬ, които отварятъ единъ специаленъ кре- 
дитъ, които разрешаватъ единъ заемъ, конто запо- 
вЪдватъ извършването на нЪкои общественнш работи, 
като опредЬлятъ потрЪбната за тЬхъ сума; такива 
сж въ особености ежегодния фянансовъ законъ или за
кона за бюджета, и закона за смъткитЬ (стр. 707).

— „Макаръ бюджета да е единъ общъ администра- 
тивенъ актъ" . . .

„Ако, наистина, ежегодния финансовъ законъ е 
упражнение не на законодателна власть, собственно 
говоря, но на друга власть, еднакво присжща на кама
рите, може ли да се вписватъ въ него истински законо
дателни разпореждания ? Самите последствия произ- 
текающи отъ такава комбинация, протестиратъ про
тивъ нея“.
По въпроса за заемите ще искамъ да се спра особенно, 

защото Държавниятъ обвинитель твърде много набляга на 
туй обвинение. Разпорежданията на чл. 123 отъ Конститу
цията, както видехме отъ цитата на професоръ Есменъ, не 
сж нито отъ конституционенъ характеръ, нито такива отъ 
характера на единъ обикновенъ законъ. Че наистина това
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е тъй, нека се повърнемъ малко въ миналото и потърсимъ 
източника на чл. 123 отъ нашата Конституция; ако намЬ- 
римъ отъ каде той произхожда, много лесно щ е можемъ да 
се справймъ съ въпроса за неговото значение, т. е. ще ви
димъ, да ли по-първо източника му е конституционно на
чало, или такова на единъ обикновенъ законъ. Чл. 123 отъ 
нашата Конституция възпроизвежда съдържанието на единъ 
декретъ отъ времето на французската революция» Прокара
ния въ него принципъ е разикванъ и приетъ въ френското 
учредително народно събрание отъ 1. X. 1789 год. при сле- 
дующигЬ условия.

Въ 1789 г. министра на финансите Неккеръ направилъ 
предложение въ събранието, щото всЬки единъ гражданинъ 
да пожертвува четвърть часть отъ годишнитЬ си доходи за 
въ полза да държавното съкровише, което по онова време 
се намяраше въ затруднено положение; вдига се гол£мъ 
шумъ противъ това предложение, и то щеше да бжде от
хвърлено, ако Мирабо не б-кше произнесълъ патриотическа 
речь въ полза на предложението, съ която убеди предста
вителите да го приематъ.

Веднага следъ гласуването на патриотическия данъкъ, 
Мирабо предложи на събранието да приеме и гласува сле
дующий декретъ: „Никакъвъ данъкъ или контрибуция въ 
натура или пари, не може да се взема. Никакъвъ заемъ, 
явенъ или прекритъ не може да се направи безъ изричното 
съгласие на народните представители“.

Текста на този декре.тъ отговаря на съдържанието на 
чл. 123 отъ нашата Конституция. Той, обаче, не е вписанъ 
въ никоя конституция.

Ние знаемъ отъ историята, че француското учредително 
събрание издаде следующий декретъ на 1. X. 1790 г.:

„Народното събрание решава да се прибавятъ къмъ 
конституционния комитетъ седемь члена, избрани изъ 
между всички членове, за да изучи всички декрети по
становени отъ Народното събрание, да отдЬли тЪзи 
отъ тЬхъ, конто образуватъ собствено наречената 
конституция отъ онЬзи, които сж само законодателни 
и л и  регламентарнн и следователно, да се съставя едно 
тЪло отъ конституционни з а к о н и („ . . . pour examiner 
tous les decrets rendus par l’Rssembl'ee nationaie, separer 
ceux qui forment proprement la Constitution de ceux qui 
ne sont que legislatif ou regiementaire, faire en conse
quence un corps des lois constitutionnelles).
Така образуванъ, комитета на Конституцията е разгле- 

далъ всички издадени до тогава декрети; провЪрилъ, кои 
от1з тЪхъ сж отъ конституционенни характери; разисквалъ и 
върху предложения отъ Мирабо декретъ отъ 1 . X. 1789 г., 
състоящъ се въ това, че „никакъвъ заемъ, явенъ или пре- 
кретъ, не може да се прави безъ изричното съгласие на
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Народното събрание“ и го е намЬрилъ за законодателенъ 
ieqislatif, а не за конституционенъ. По тази причина сжщия 
декретъ не е билъ поместенъ въ Конституцията отъ 1791 г., 
нито въ нЬкоя отъ последнитЬ конституции на франция.

Това е историческото произхождение на чл. 123 отъ 
ндшата Конституция. Отъ така проследеното историческо 
произхождение на предложения отъ Мирзбо декретъ, който 
е първоначалния източникъ на този членъ отъ нашата Кон
ституция, се вижда, че декрета не само не счита за кон
ституционенъ, но не се е счело за нужно да бжде поместенъ въ 
сборника на конституционвитЬ закони. Комитета на конститу
цията, като го е обсждилъ и изучилъ, не му е предалъ поне 
значение да се впише за стабилность въ Конституцията, ка
квото значение е предадено на декрета, който предписваше: 
„Да се установятъ народни праздници за поддържане брат
ството между гражданитЬ, за привързванието имъ къмъ 
Конституцията, къмъ Отечеството и къмъ законигЬ“, и който 
декретъ биде вписанъ въ Конституцията отъ 1795 г. Обаче, 
за да придаде по-голЬмо значение на този въпросъ нашиятъ 
учредитель го е вписалъ въ Конституцията.

Но това, както забелезза Есменъ, не е важно, защото 
разпорежданията, и условията за разрешаване на единъ 
заемъ, гдето и да сж вписани, тЬ нЬматъ сила и значение 
даже на обикновенъ законъ. Тия актове той счита за актове 
отъ висша администрация (actes de haute administration).

Яко това е така, се: какъ трЬбва да разбираме 
чл. 155 отъ нашата Конституция? Да го разбираме ли въ 
смисъль, че министритЬ се считатъ за углавно отговорни и 
наказани за всЬко едно извършено отъ тЬхъ нарушение 
върху който и да е текстъ, вписанъ въ конституцията, или 
пъкъ тЬ ще трЬбва да се считатъ за углавно отговорни, 
само ако сж нарушили нЬкси отъ сжщественно конститу- 
ционнитЬ разпореждания, т. е. отъ ония, които се отнасятъ 
до установяването на властитЬ, тЬхнитЬ взаимни отношения 
и до неотемлимитЬ права на гражданитЬ? Бенжаменъ Кон
станъ и Есменъ разбирать, че министритъ трЬбва да бждатъ 
наказани само за нарушение текстове, които сж отъ чисто 
конституционенъ характеръ, а не за всичко онова, което е 
вписано въ Конституцията, безъ да се държи смЬтка за 
неговия характеръ.

Язъ, както предъ първия държавенъ сждъ, така и сега, 
ще поддържамъ, че, споредъ чл. 155 отъ Конституцията, ми- 
нистритЬ могатъ да бждатъ наказани углавно само за на
рушението на онова разпореждание отъ Конституцията, което 
е сжществено и истинско конституционно, а не и на онова, 
макаръ вписано въ Конституцията, което нЬма характеръ и 
значение конституционно ,* което нЬма дори значение на обик
новенъ законъ. Това ще поддържамъ главно на следующитЬ 
основания: когато е въпросъ за едно углавно наказание, или 
за единъ углавенъ текстъ, то, кждето и да се намиратъ тЬ
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вписани, било въ Конституцията, било въ н-Ькой обикновенъ» 
законъ, ще требва да имъ се даде ограничително тълкува
ние, а не разпространително. Ако възприемемъ противного, 
т. е., че на углавнигЬ текстове требва да се даде разпро
странително тълкувание, ще имаме следнотото положение : 
ако министра наруши единъ текстъ отъ Конституцията, който 
н-Ьма нищо конституционно, какво ще му бжде наказанието? 
— минимумъ една година затворъ. А ако вземемъ единъ 
гражданинъ, който е нарушилъ нФкой законъ или една на
редба, ша бжде наказанъ на обикновена глоба. А това ще 
рече да не се спазва принципа за равенството на гражда
ните предъ закона — осветенъ въ нашата Конституция. По 
това именно съображение не би требвало да се допуска 
разпространителното тълкувание на углавните текстове, ма
каръ вписани въ Конституцията?

Нашето Народно събрание въ своята деятелность, въ 
продължение на тридесеть години, като е издавало всевъз
можни обикновени закони отъ финансовъ характеръ и като 
е преценило целъ редъ статии отъ Конституциите, е наме
рило, че деяния отъ подобенъ характеръ може да иматъ 
само гражданска отговориость, но никакъ не и углавни 
Напр., закона за отчетностьта по бюджета постановява: ми
нистра на финансите или надлежния министъръ, ако пре- 
вишатъ гласуваните кредити, ще има да понесатъ само 
гражданска отговорность. Отъ подобенъ характеръ имаше 
целъ редъ други закони. Ако това е така, то значи, че за 
нарушението на чл. 119 отъ Конститунията закона за отче- 
ностьта предвижда само гражданска отговорность. Не може 
да се възрази, че той е единъ законъ, който допълва углав- 
ната отговорность, защото отъ разискванията, които станаха 
въ Народното събрание по заема, който министъръ Сара- 
фовъ беше сключилъ отъ Руския государственъ банкъ презъ 
1902 г. стана явно, че само гражданска отговорность може 
да има за министра, въ случай че той би сключилъ заемъ 
безъ съгласието на Народното събрание.

Азъ, като депутатъ, направихъ по тоя поводъ интерпе- 
лация на министра на финансите г. Сарафовъ и ето какво 
той ми отговаря въ заседанието на 6. VII. 1902 г.:

„Сега, г. г. народни представители, поражда се 
другъ единъ въпросъ, формаленъ, както го нарече 
г. Тончевъ. Защо правителството, безъ съгласието на 
народното представителство, е скдаючило единъ заемъ 
отъ четири милиона и после, ако не е взело пред
варително това съгласие, въ друга сесия, не е ис
кало одобрението на Народното събрание. Г. Тончевъ, 
като че се досеща каде е сжщиостьта на работата. 
Требва да се прави разлика между заемъ и заемъ. 
Тамъ е главно въпросътъ. Тр-Ъбва между скоби да го 
кажа, че правителството беше решено въ есенната се-
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сия да внесе въ Народното събрание тоя въпросъ, но 
беше занято съ заема и после се случиха работите, 
които ви сж познати, та стана невъзможно внисането. 
Азъ, лично бЪхъ и съмъ на друго мнение, особено сега, 
следъ като научихъ работата малко по-добре.

„Нужно е, преди всичко, да се установи, какво го
вори нашата Конституция относително заема. Чл. 123 
казва, че ни единъ заемъ не може да се прави безъ съ
гласието на Народното събрание. Какъвъ заемъ, тукъ 
не се определя. Следующия чл. 124 обаче определя, 
какъвъ заемъ требва да се разбира съ опред!зляниетс 
на чл. 123. Чл. 124 отъ Конституцията казва: Ако би 
въ периодъ на заседанието на Събранието, да се види, 
че е нужно да се направи за държавата заемъ за по
криване на извънредни разноски, които не могатъ да 
се оставятъ после, то се свиква незабавно Народното 
събрание извънредно“. Чл. 125 пъкъ гласи: „Ако би за 
свикването на Народното събрание да се посрещнатъ 
важни спънки, то князътъ по представление Министер
ския съветъ може да разреши заемъ до 3 милиона, съ 
условие, че той ще се удобри отъ най-близкото На
родно събрание“. Но ония господа, които сж се зани
мавали съ тия работи или които сж управлявали фи
нансите на една страна, знаятъ, че освенъ тия заеми за 
извънредни разноски, хазната има често пжти 
нужда за заеми, особенно въ държава, каквато е на
шата, дето въ известни месеци презъ годината никога 
не се събиратъ данъци. Това не е само у насъ. Има го 
и въ другите държави, за това министра на финансите, 
винаги има право съ законъ — и у насъ впрочемъ има 
такъвъ, азъ ще ви кажа веднага, че имаме закони за 
това, та, казвамъ, министра на финансите винаги има 
право да си служи съ кредити, за да посреща държавни 
нужди, които сж належащи за покриване на бюджет
ните разходи. Това прибегване къмъ частния кредитъ, 
тия привременни заеми, които министра сключва по
крива не-после съ редовните приходи по бюджета. Азъ 
мисля, немало е защо да се иска съгласието на На
родното събрание. Ами ако се иска за всека такава ра
бота, когато се явява нужда на министра на финансите, 
когато има да плаща некой неотложни платежи по 
бюджета; ако министра на финансите внася на удо
брение въ Народното събрание всеки авансъ, или всеки 
привремененъ заемъ, тогава кжде ще му излезе края? 
Тогава той не може да посрещне на време държавните 
задължения, а пъкъ Народното събрание ще требва по
стоянно да се занимава съ такива привременни аванси.

„По моето мнение, слодователно, на основание 
законите за съкровищните бонове, които имаме, и на

16
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основание общоприетото начало, даже въ държави, 
дЪто н-Ьма законъ за съкровнищни бонове, винаги ми
нистра на финансигЬ може въ моментно стеснение, безъ 
да ангаржирва по-нататъкъ държавата въ разноски — 
забележете г. г. народни представители, защото, като се 
каже заемъ, разбира се извънредни разноски, а въ на
стоящия случай н^ма извънредни разноски, следователно 
и тамъ, казвамъ дето нема законъ за съкровищни бо
нове, министра на финансите като всеки банкеръ или 
търговецъ, като се намира въ стеснение и не може съ 
своите редовни приходи да посрещне разноските си, ще 
прибегне къмъ единъ времененъ заемъ, ще направи 
каквото требва и посрещне пакъ туй свое задължение 
отъ редовните приходи. Народното представителство, 
следователно, въ този случай може едно нещо само да 
каже къмъ насъ: „условията добри ли сж или сж лоши“. 
Виждате, прочее, колко далечъ отива г. Сарафовъ. Той 

казва, че имало разлика между заемъ и заемъ. Нещо по
вече. Г. Сарафовъ изказва мнение, че министра на финан- 

• сите, като всеки банкеръ, билъ ималъ право да прави безъ 
съгласието на Народното събрание, даже и тогава, когато то 
заседава неограничени заеми, стига да може да ги заплати 
отъ редовните приходи на бюджета. Недоволенъ отъ този 
отговоръ, азъ предложихъ единъ скроменъ дневенъ редъ, 
съ който се канеше правителсвото да внесе този заемъ за одо
брение отъ Народното събрание, но министра заяви, че не 
го приема и предложи да се мине чисто и просто на дне
венъ редъ, което и стана. И така. по този начинъ Народното 
събрание даде това широко тълкувание на чл. 123 отъ Кон
ституцията. Сжщо такова мнение изказа тогава и П. Кара- 
веловъ.

Народното събрание, като одобри съ гласуването на 
този дневенъ редъ действието на Правителството по сключ
ването на 4 милионния заемъ отъ Руския государственъ 
банкъ, призна че чл. чл. 123, 124 и 125 отъ Конституцията, 
не само нЬматъ конституционенъ характеръ, но сж отъ та
къвъ* че безцермоното имъ нарушение и незачитане и то
гава когато има пълна възможность да не се нарушава, не 
заслужава даже и политичаска отговорность, въ форма на 
поканата да иска ратифицирание на своигЬ действия.

Когато е станало разискването на закона за сжденето 
на министритЪ презъ 1880 г., П. Каравеловъ е засегналъ за- 
нимающия ни въпросъ, като е казалъ, че нарушението не на 
всЬки чл. отъ Конст. влече подире си углавно наказание за 
министра, безъ обаче да посочи кой членъ отъ Конститу
цията ако се наруши ,н1зма да влече углавна отговорность. 
Тогава той се задоволилъ да каже само това, че ако нару
шението е дребно, то не влече подиръ себе си углавна от
говорность. Въпросъ за едро и дребно не може да става. 
1\ ко се приеме, че нарушението на всЪки текстъ отъ Конст.



е наказуемо, то нарушиЛи се конституцията, щё требва ви
новния да си понесе наказанието. Едрото и дребното на
рушение може да има значение само за степеньта на на"] 
казанието, но като принципъ не може така да си по
ставя въпроса. Че подъ думата „дребно нарушение“ П. 
Каравеловъ е разбиралъ нарушение, на текстове, които 
нЬматъ конституционенъ характеръ, това иде да се по
твърди и отъ мнението, което той изказалъ по въпроса за 
тълкуванието на чл. 123 въ заседанието на НародноТо съ
брание отъ 6. VII. 1902 г. Тогава той доразви своята ми- 
съль, изказана презъ 1880 г. и намЬри, че нарушението на 
чл. 123 отъ Констит. е отъ ония „дребни нарушения“, за 
които неговиятъ министъръ на финанситЬ г. Сарафовъ не 
трЬбва да отговаря не само углавно но и политически. Ето, 
прочее, мисъльта на П. Каравеловъ, недоизказана въ 1880 г. 
Той има случай да се произнесе по онЬзи нарушения, които 
не влечатъ углавна отговорность.

Ако прегледаме нашата парламентарна практика, отъ 
какъ сжществува България до днесъ, ще видимъ, че нашето 
Народно събрание по много отъ текстоветЬ на Конститу
цията е имало случай да се спира, да ги обсжжда и да взема 
становище по тЬхъ въ смисъпъ че тЬ не сж отъ конститу
ционно значение. Азъ нЬма да се спирамъ по всички тЬзи 
случаи, защото то значи да ви отнема много отъ времето; 
за това ще се спря да разгпедамъ само нЬкой отъ тЬхъ.

Напоследъкъ въ XIX Народно събрание, когато се ра
зискваше по въпроса за чл. 47 отъ Конституцията, мини
стъръ Оббовъ казва: „Ако е нарушението на чл. 47. не е 
накърнено нЬкое сжществено благо на държавата, то не е 
нарушение н не е наказуемо“. И азъ поддържамъ, че чл. 47 
може да бжде нарушенъ само тогава, когато се отиде въ 
разрезъ съ 43, който повелява щото нашата страна да се 
управлява точно споредъ законитЬ. Не е ли на лице това 
важно и сжществено условие, т. е. не е ли накърнено нЬ- 
кое сжществено благо на държавата, както се изравява г. 
Оббовъ, не може и не трЬбва да се приема, че е нарушенъ 
този членъ на нашата конституция.

Това какво показва? То доказва, че въ продължение на 
толкова десятки години, нащДа Конституция отъ нашето 
Народно събрание се е прилагала само въ духа и направле
нието, изказани отъ знаменититЬ мислители по Конститу
ционно право, което азъ имахъ честьта да цитирамъ предъ 
васъ. Че действително това е тъй, се вижда отъ факта, дЬто 
противъ никой другъ отъ българскитЬ управници до сега 
не е възбуденъ държавенъ процесъ; а знае се, отъ пар
ламентарната ни практика, че нито единъ отъ тЬхъ не е ми- 
налъ, безъ да наруши нЬкой текстъ отъ Конституцията. 
Само министритЬ отъ либералната партия иматъ тази участь, 
да огтоварятъ за нарушение на Конституцията. Ако би трЬб- 
вало всички да отговарятъ, то нЬмаше да има Държавенъ



сждъ само срещу либералитЪ, а щ-feuie Да Има такъвъ1) 
срещу всички български министри, защото, както казахъ, 
всички до единъ сж нарушавали Конституцията въ този или 
онзи нейнъ членъ. Защо трЪбва да се приеме, че само ли
берали гЬ сж нарушавали Конституцията? Ако сме привле
чени да отговаряме за „дребни“ нарушения на членове Кон
ституцията, ние ще трЪбва да бждемъ освободени отъ всЪ- 
каква отговорность по силата на възгледа, които азъ под- 
чрепихъ съ цитати отъ всички видни конституционалисти. 
Споредъ тЪхното мнение и изричнитЪ текстове на кЪкои отъ 
КонституциитЪ, напр. Шведската, ако трЪбза да се сжди 
министра, той трЪбва да бжде сжденъ и наказванъ за 
ония само нарушения, които се отнасятъ до установяването 
на властитЪ и тЪхнитЪ взаимни отношения. Вънъ отъ тЪхъ, 
той но може да бжде сжденъ, защото не всичко, което е 
вписано въ Конституцията, е отъ конституционенъ характеръ.

*) Когато товареш е г. Тончевъ п р езъ  м есец ъ  авгсутъ 1922, нЪ* 
маше въ збуден о  углавно преследван ие и срещ у блоковитЪ министри.



Съдържание на II часть:
Нарушение на обикновенитЬ закони е ли косвенно на

рушение на Конституцията? — Систематическото нарушение 
на законитЬ, — Какво нЬщо е нарушението на закона. — 
Различието между Конституцията и ©бикновенния законъ.

Значението и смисъла на чл. 43 отъ Конституцията. — 
Неговото тълкувание. — Царството се управлява по закона, 
а не съ декрети.

Какъ политическитЬ конституции разрешаватъ въпроса.
— РазнитЬ положителни конституции.

За да може министра да бжде наказанъи за нарушение 
на обикновенъ законъ .трЬбва да има изриченъ за това текстъ 
въ самата Конституция. — Lex. Taburnica. — Умишленно на
рушение. — Нарушението на закона отъ страна на сждиитЬ 
не се наказва. — Правото на министра да тълкува законитЬ.
— Кривото тълкуване отъ страна на министра тоже не е на
рушение наказуемо.

Министерската отговорность е трояка: углавна, граж
данска и политическа. — Сжщностьта на вЬка отъ тЬхъ.

Подготовката на войната.
Историческата подготовка. ■— Съзнанието на бълга

рина за неговата народность. ТритЬхъ международни исто
рически периода — Първия периодъ до Вествалдския миръ 
1643 г.—Втория периодъ отъ Вествалдския миръ до Виенския 
конгресъ 1815 г.— Международния принципъ за политическото 
равновесие, — НаполеоновитЬ войни. — Третия периодъ: но
вото ржководно начало — принципа за националнститЪ; 
неговата сжщность. — Гръцкото възстание въ 1821 г. про
тивъ турското иго. — Освобождението на Гърция. — Осво
бождението на Белгия въ 1830 г. отъ Холандия. — Възста- 
нието на Полша въ 1830 г.—Наполеонъ прогласява Виенския 
договоръ отъ 1815 г. за рухналъ. — Таблица на разнитЬ 
обединения на народитЬ: на Италия въ 1867 г. — на Герма
ния въ 1870 г.; — на Франция; — на България въ 1878 и 
1886 г. — Предложението на Сърбия отъ 1900 г. за сфера 
на влияние. — Балканската война въ 1912 — 1913 г.

Войната отъ 1915—1918 г. е неминуемо последствие отъ 
Балканската. Предложението на Австрия въ 1913 г. да обяви



Ж

воина на Сърбия. — Отрицателния отговоръ На Италия й 
Германия.

Дипломатическата подготовка на войната. — Въ
какво се състои въобще дипломатическата подготовка на 
всека война? — На Франко-Германската отъ 1870 г. — На 
Балканската отъ 1912 г., — Ролята на общественного мнение. 
— Политическите партии. — Каква беше политиката на Сър
бия, Гърция и Ромъния спрямо България. — Съюза между 
Сърбия — Гърция презъ 1913 г. противъ България. — Речьта 
на Венизелосъ въ Гръцкия парламентъ противъ увеличе- 
ниетв на България. — Политиката на Турция; тя иска 
съюзъ съ България. — Условията на българ. правителство 
за този съюзъ. — Преговорите въ Цариградъ и въ София.

Защ о България не отиде на страната на Антан- 
тата. — Рапортите на нашите дипломатически представители 
сж въ противоречие съ предложенията на АнтантнигЬ пред
ставители въ София. — Официални документи.

Формалното колективно предложение на антантнигЬ 
представители въ София отъ 16/29 май 1915 г. Пъленъ ана- 
лизъ на това предложение. — Обясненията между българ
ското правителство и антантните представители по поводъ 
на това предложение. — Антантата не дава исканите отъ 
насъ реални гаранции. — Въ какво се състоеха rfe. — Го
лословного и условно обещание на спорната зона следъ 
войната. — Опита отъ Балканската война ни учеше, какво 
да вярваме и какво не.

Защ о България отиде съ централните сили. — 
България неминуемо требваше да воюва на която и да е 
страна.

ЦентрвлнигЬ сили усигуриха на България всичките 
земи, надъ които тя е имала исторически и етнически пре
тенции: отъ Сърбия, отъ Ромъния и отъ Гърция. — Това 
предложение не можеше да бжде пренебрегнато отъ никое 
българско правителство, безъ рискъ да извършни народно 
предателство.

Девиза на Сърбия и Гърция: „ни педя земя на Бълга
рия“ отъ Македония. — Quid на Ромъния отъ Добруджа. — 
Официални документи за това.

Мнението на военните за изхода на войната. — Наме
сата на Америка не можеше да се предвиди при теорията 
на Монрое за немешателството й въ работите на континента.

Съюза съ Централните сили. — Моето убеждение, че 
требва да вървимъ съ техъ, ако искаме да реализираме обе
динението на целото българско племе. — Редактиранието на 
договора за съюза. — Моето пълно въ него участие.

Повече отъ антантните сили не намираха интересъ, 
щото България да бжде на техна страна. — Официални 
документи.



И Русия, подъ влиянието на Сърбия, не ни желае да 
бждемъ на нейна страна. — Доказателства за това. — Офи
циални документи.

Сърбия подъ никой начинъ не иска България на стра
ната на съглашението. С ж що не ни желаятъ тамъ и Гърция 
и Ромъния.

Съюза съ централните сили. — Редактиранието на до
говора е мое дело.

Подготовката на войната чрезъ сключванието на 
500 милионния заемъ. — Историята на този заемъ. — Не
говата нужда. — Той немаше политически характеръ. Заемъ 
подъ политически условия ни предлагаше Франция. — Доку
ментите за това. — Предложението на банката Перне. — 
Ляпчевъ, като свидетель, нарича предложението на Перие 
скандалиозно. — Официални документи за поведението на 
Антантата cnptM O  заема отъ Германия.

Т. Тодоровъ съветвалъ Русия, да не дава заемъ на Бъл
гария при Радослааовия кабинетъ. — Малиновъ съвЪтвалъ 
съвършенно противното.

Предложението на француската кж.ща Бардакъ 
за заемъ отъ 700,000,000 лева, но пакъ подъ полити
чески условия.

Субективния характеръ на заемите.
Авансовия заемъ отъ 150,000.000 лв. и неговия характеръ.
Писмото отъ 25 юний 1913 г., подписано отъ Радосла

вовъ — Тончевъ — Генадиевъ до царь Фердинандъ.
Неговото обяснение.
Моето русофобство оправдано отъ мемоарите на рус

кия .министръ-председатель Графъ Вите. — Интересна цитата 
отъ тЪзи мемоари.

Заявлението на Д-ръ Данева, че политиката му брали- 
рала. — Оставката му. — Отказването на всички опозици
онни партии да поематъ властьта реши либералите да се 
нагърбятъ съ нея на 4 юлий 1913 г. Нашето правителство 
бе посрещнато отъ опозицията съ ржкоплескание въ На
родното събрание.

Противоречие между закона, решението на Нар. 
събрание и обвин. актъ. Обявяванието на войната. — 
Отбранителна ли е тя или нападателна. — Коя война е от
бранителна и коя е нападателна.— Исторически примери. На
шата война е отбранителна.— Доказателства за това.-— Офи- 
циялни документи. — Държавния обвинитель я изкарва на
падателна.

Оставката на Д. Тончевъ презъ м. септемврий 1915 г. 
предотвратила нахлуванието на сърбите въ България, казалъ 
руския министръ Савински.

Доктрината за обявявание на войната.
Кому принадлежи правото да обявява война — на за

конодателната или на изпълнителната власть ? — Учението по 
този въпросъ; разните системи. — Разните авторски мнения.
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— Положителните конституции. — Споровете по този въ
просъ въ Франция въ 1791 г. — Мнението на Мирабо. — 
Какъ стои въпроса по нашата Конституция.

Нашата Конституция самодадена ли е или е подарена 
(октроирана)?— Коя Конституция е самодадена; коя е ок- 
троирана.

Защо нашата Конституция говори само за сключваше 
на миръ, а не и за обявявание на война.

М анифеста за  обявявание на войната не е актъ, 
съ който тя се обявява, — Учението по този въпросъ; не
говото значение. — Актътъ, съ който се обявява войната, е 
ултиматума; исторически и дипломатически прецеденти.

Народното събрание е консултирано предварително 
за обявяванието на войната.

Формата на консултиранието.
Пораженците (дифетистите) въ войната. — Историята 

ни учи, че такива е имало въ всичките страни, презъ всич 
ките войни. — Исторически примери отъ френските войни, 
отъ руско-японскага война. — Гръцките дифетисти.

Българските пораженици. — Техния диоетизмъ.






