
 

ЗАКОНЪ за устройството на съдилищата 
 

Обн., ДВ, бр. 7 от 12.01.1899 г., в сила от 12.01.1899 г., изм., бр. 14 от 13.07.1899 г., 

доп., бр. 51 от 6.03.1903 г., изм., бр. 3 от 5.01.1904 г., бр. 58 от 16.03.1907 г., изм. и доп., бр. 

95 от 5.05.1910 г., бр. 291 от 30.12.1911 г., изм., бр. 275 от 3.12.1914 г., доп., бр. 43 от 

23.02.1915 г., изм. и доп., бр. 76 от 9.04.1917 г. 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА. 

 

1. Съдебни учреждения са: 

 

а) мировите съдии; 

 

б) окръжните съдилища; 

 

в) апелативните съдилища, и 

 

г) върховниятъ касационенъ съдъ. 

 

Забележка I. По дела, показани въ закона за углавното съдопроизводство, заедно съ 

коронните съдии при окръжните съдилища участвуватъ и съдебни заседатели, наредбите 

за които се предвиждатъ въ закона за съдебните заседатели отъ 3 априлъ 1897 година. 

 

Забележка II. Военните съдилища, както и духовните отъ православно и други 

вероизповедания, се уреждатъ особно. 

 

2. Мировиятъ съдия е еднолична власть; окръжните, апелативните съдилища и 

върховниятъ касационенъ съдъ са колегиални учреждения. 

 

3. Ведомството на мировите съдии, окръжните и апелативните съдилища се 

ограничава върху отделни съдебни участъци и окръзи. Окръзите на окръжните и 

апелативните съдилища и участъците на мировите съдии, както и техните седалище, ще се 

определятъ съ особенъ законъ. 

 

4. Мировите съдии, окръжните и апелативните съдилища разглеждатъ делата по 

същество, а върховниятъ касационенъ съдъ не решава делата по същество, по общия редъ 

на производството, но наблюдава за точното изпълнение на закона и еднаквото му 

приспособление. 

 

5. За произвеждане на предварително дирене по престъпления при окръжните 

съдилища се определятъ особени съдебни следователи. 

 

6. При окръжните и апелативните съдилища, както и при върховния касационенъ 

съдъ, се определятъ прокурори и техни заместници. 

 



7. При окръжните съдилища се намиратъ кандидати за съдебни длъжности, числото, 

правата и длъжностите на които се определятъ отъ настоящия законъ. 

 

8. Подведомствените предмети и редътъ, по който действуватъ въ съдилищата 

прокурорите и техните заместници, се определятъ въ углавното и гражданското 

съдопроизводство, а тъй също и въ настоящия законъ. 

 

9. Съдиите и прокурорите се назначавътъ отъ царя, а другите длъжностни лица отъ 

съдебното ведомство се назначавътъ отъ министра на правосъдието или отъ надлежното 

началствующе лице по реда, указанъ въ настоящия законъ. 

 

10. При съдебните места има: 

 

а) канцеларии; 

 

б) съдебни пристави; 

 

в) нотариуси, и 

 

г) адвокати. 

 

ГЛАВА I. 

Мирови съдии. 
 

11. Всеки мирови съдия има свой участъкъ, определенъ по начина, предвиденъ въ чл. 

3. 

 

12. При всеки мирови съдия има по единъ секретарь. 

 

13. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Въ случай на болесть, отсъствие или 

отстранение на някой мирови съдия, неговата длъжность, по назначение отъ председателя 

на окръжния съдъ, временно изпълнява единъ отъ съседните мирови съдии или отъ 

допълнителните и титулярни членове на окръжния съдъ, а ако такива няма свободни или 

пъкъ са възпрепятствувани - единъ отъ кандидатите за съдебна длъжность, който е добилъ 

удостоверение по чл. 26 отъ тоя законъ. 

 

Възлагането върху кандидатъ за съдебна длъжность изпълнението длъжностьта на 

мировия съдия става винаги съ предварително разрешение на министра на правосъдието. 

 

14. Властьта на всеки мирови съдия се простира върху участъка, който е определенъ 

за всекиго особно. 

 

15. На мировите съдии се дава особенъ знакъ, който те носятъ при изпълнение на 

службата си. 

 



ГЛАВА II. 

Окръжни съдилища. 
 

Отделение I. 
 

16. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Окръжниятъ съдъ се състои отъ председатель, 

подпредседатели и членове, числото на които се определя отъ особенъ щатъ. 

 

17. (Измнененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) всеки окръженъ съдъ се състои отъ едно или 

повече отделения, въ едно отъ които председателствува председательтъ, а въ другите - 

подпредседателите. 

 

18. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Всеки две години, въ началото на месецъ 

септемврий, общото събрание на окръжния съдъ, който има повече отъ две отделения, 

разпределя, по жребие, подпредседателите и членовете на съда по разните отделения, но 

по начинъ, щото единъ и същъ по подпредседатель или членъ да не заседава 

последователно повече отъ две години въ едно и също отделение. 

 

Въ окръжните съдилища съ две отделения, горното разпределение става съ просто 

преместване на подпредседателите и членовете отъ едно отделение въ друго. 

 

19. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Съдебните следователи се считатъ за членове на 

окръжните съдилища и състоятъ при тяхъ, всеки въ определения му отъ съда участъкъ. 

 

Когато съдебниятъ следователь бъде възпрепяствуванъ, по каквато и да било причина, 

да изпълнява длъжностьта си, председательтъ на окръжния съдъ възлага изпълнението на 

неговата длъжность на едного отъ другите съдебни следователи въ съдебния окръгъ, или 

на единъ членъ отъ съда. 

 

20. Числото на окръжните съдилища и техните отделения, пространството на окръзите 

имъ, както и числото на членовете на окръжните съдилища и съдебните следователи се 

определятъ съ особенъ законъ, щатъ и разписание. 

 

Отделение II. 

Кандидати за съдебни длъжности. 
 

21. (Измененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.) За кандидати за съдебни длъжности 

могатъ да бъдатъ назначени само лица, които са свършили юридическите науки, 

удостоверено съ дипломъ, легалиризанъ по установения редъ. 

 

22. (Отмененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.). 

 

23. (Измененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.) Кандидатите за съдебна длъжность се 

назначаватъ съ заповедь отъ министра на правосъдието и се разпределятъ между 



окръжните съдилища по начинъ, щото общото имъ число въ всяко съдилище да не бъде 

по-голямо отъ трима души на отделение. 

 

24. (Отмененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.). 

 

25. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Кандидатите се считатъ на държавна 

служба. Съ встъпването имъ въ длъжность те получаватъ заплата по 80 лева месечно. 

Кандидатите полагатъ установената за съдиите клетва, следъ като добиятъ удостоверение 

по чл. 26 отъ тоя законъ. 

 

26. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Кандидатите за съдебна длъжность, 

които са прослужили шесть месеци и са добили удостоверение отъ председателя, 

подпредседателите и прокурора на съда, при който са служили, получаватъ заплата по 100 

л. месечно. 

 

Въ удостоверението, за което е речь по-горе, се бележи, че кандидатътъ е придобилъ 

достатъчна опитность и практическа подготовка, вследствие на това, че нему са били 

възлагани да извършва някои работи и действия, които подробно се определятъ съ особенъ 

правилникъ. 

 

Удостоверението се издава по писмена молба на кандидата. 

 

27. (Измененъ: З. отъ 30 май 1910 год.) Ония от кандидатите, които въ продлъжение 

на една година не получатъ предвиденото въ предходния членъ удостоверение, се 

уволняватъ отъ длъжность. 

 

Този срокъ отъ една година, по болесть на кандидата или по други уважителни 

причини, може да бъде продълженъ отъ министерството на правосъдието още съ два 

месеца, ако за това последва ходатайство отъ съда. 

 

(Нова ал.: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Кандидатите, на които е било отказано 

издаването на удостоверение по чл. 26, могатъ да се отнесатъ съ молбата си за издаване 

такова до общото събрание на съда, при който служатъ. Постановеното по тази молба 

окончателно решение на съда се съобщава на министра на правосъдието, за сведение. 

 

28. На председателите и прокурорите принадлежи надзора и ръководството съ 

занятията на кандидатите. 

 

29. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Кандидатите за съдебна длъжность се 

разпределятъ на занятие въ канцелариите на съда и прокурорския надзоръ отъ 

председателя на съда, въ споразумение съ прокурора. Те присъствуватъ въ заседанията при 

разглеждането на делата и се прикомандироватъ при съдиите и лицата отъ прокурорския 

надзоръ за извършването на вълзложените имъ работи. 

 

30. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Работата, която ще се възлага на кандидатите въ 

първите шесть месеца на службата имъ, състои: а) въ запознаване съ канцеларското 

делопроизводство; б) въ проектиране на решения, определения, обвинителни актове и 



писмени заключения, подъ ръководството на съдиите и прокурорите; в) въ проектиране 

нотариални актове, заверяване на подписи и извършване на протести; г) въ изпълняване 

длъжностьта на подсекретариатъ. 

 

31. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Кандидатите, които са получили 

споменатото въ чл. 26 удостоверение, могатъ да бъдатъ командировани отъ 

министерството на правосъдието, или по постановление на общото събрание на съда, да 

изпълняватъ длъжностите на съдебните следователи и нотариусите, когато последните 

отсъствуватъ, и да заместватъ въ съдебните и разпоредителни заседания само едного отъ 

отсъствующите или възпрепятствувани съдии. 

 

На кандидатите може да бъде възложено отъ прокурора, съ съгласието на министра, 

изпълнение длъжностьта на прокурорските заместници при окръжния съдъ. 

 

Тия кандидати, по определение на съда, могатъ да бъдатъ натоварени: 

 

а) да извършватъ огледи, по дела на наследство, разпитъ на свидетели и проверка на 

документи, както и да наблюдаватъ изследванията отъ вещи лица, и 

 

б) да защищаватъ предъ съда интересите на тъжащите се и обвиняемите, на които е 

признато правото на бедность, ако няма свободни адвокати. 

 

32. (Измененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.) Кандидатите за съдебна длъжность, 

които са прослужили най-малко една година и са получили удостоверение по чл. 26, са 

длъжни да положатъ кандидатски изпитъ (теоретико-практически). 

 

Забележка. Издържалите държавенъ изпитъ, които могатъ да бъдатъ стажанти при 

адвокати или кандидати при окръжните съдилища, се освобождаватъ отъ всякакъвъ 

изпитъ. 

 

33. (Измененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.) До кандидатски (теоретико-практически 

изпитъ) изпитъ се допущатъ само онези кандидати за съдебна длъжность, които са 

получили добра атестация отъ председателя и прокурора на окръжния съдъ, за тяхното 

примерно поведение и за отличните имъ отношения къмъ съдебната колегия и вънъ въ 

обществото. 

 

34. (Отмененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.). 

 

35. (Отмененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.). 

 

36. (Отмененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.). 

 

37. (Отмененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.). 

 

38. (Измененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.) Времето за произвеждане на теоретико-

практически изпитъ, както и всички други подробности, се определятъ съ особенъ 

правилникъ и програма отъ Министерството на правосъдието. 



 

39. (Измененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 г.) Кандидатите за съдебна длъжность се 

уволняватъ отъ длъжность: 1) ако въ края на едногодишния стажъ не са получили 

удостоверение (атестация) по чл. 33 и ако отказътъ да имъ се издаде такова не е билъ 

отмененъ, по тяхна молба, отъ общото събрание на окръжния съдъ; 2) ако безъ законни 

причини не се явятъ на теоретико-практическия изпитъ въ единъ срокъ отъ единъ месецъ 

най-много, считанъ отъ деня, въ който са получили удостоверение по чл. 33, и 3 ) ако 

пропаднатъ на теоретико-практическия изпитъ. Те, обаче, иматъ право да се явятъ втори 

пъть на този изпитъ. 

 

ГЛАВА III. 

Апелативни съдилища. 
 

40. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Въ всеки апелативенъ съдъ има председатель, 

подпредседатель и членове. 

 

41. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Всеки апелативенъ съдъ се дели на отделения, 

въ едното отъ които председателствува председательтъ, а въ другите - подпредседателите. 

Всяко отделение се състои отъ председатель или подпредседатель и отъ членове, числото 

на които се определя въ особенъ щатъ. 

 

42. Разпределянето на членовете по отделения въ апелативните съдилища става по 

реда, указанъ въ чл. 18, алинея втора. 

 

43. Апелативни съдилища въ царството има три: въ София, Пловдивъ и Русе. 

Пространството на всеки апелативенъ съдъ се определя съ особено за това разписание. 

 

ГЛАВА IV. 

За върховния касационенъ съдъ. 
 

44. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Върховниятъ касационенъ съдъ се състои отъ 

единъ пръвъ председатель, председатели на отделения и членове, числото на които се 

определя отъ особенъ щатъ. 

 

45. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Върховниятъ касационенъ съдъ се дели на 

отделения, въ едно отъ които председателствува първиятъ председатель, а въ другите - 

председателите на отделения. 

 

46. Разпределянето на членовете на върховния касационенъ съдъ става по същия редъ, 

който е указанъ въ чл. 18, съ тая разлика, че то се извършва само следъ всеки четири 

години. 

 

47. Върховниятъ касационенъ съдъ, въ общото разпоредително заседание по 

предложение отъ министра на правосъдието, се произнася и по въпроси, които на практика 

подигатъ съмнение и се решаватъ не еднакво отъ съдилищата. 



 

Тълкуванията, които върховниятъ касационенъ съдъ дава въ този случай на законите, 

се обнародватъ, по разпореждането на министра на правосъдието, за сведение и 

ръководство на съдилищата. 

 

48. Върховниятъ касационенъ съдъ има седалището си въ столицата. 

 

ГЛАВА V. 

Прокурорски надзоръ. 
 

49. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Прокурорскиятъ надзоръ състои отъ прокурори 

и техни заместници. 

 

При върховния касационенъ съдъ има единъ главенъ прокуроръ и прокурори на 

отделение. 

 

При апелативните и окръжните съдилища има по единъ прокуроръ и негови 

заместници. Числото на последните, както и онова на прокурорите на отделение при 

върховния касационенъ съдъ, се определя въ особенъ щатъ. 

 

50. Прокурорскиятъ надзоръ е независимъ от съдебната власть и се намира въ 

непосредствена зависимость отъ министра на правосъдието, като държавенъ прокуроръ. 

 

51. Прокурорските заместници действуватъ подъ ръководството на прокурорите, при 

които се намерватъ; прокурорите при окръжните съдилища са подчинени на прокурорите 

при апелативните съдилища, а тези последните, както и главния прокуроръ при върховния 

касационенъ съдъ, са подчинени прямо на министра на правосъдието. 

 

52. Когато правятъ заявления или даватъ заключения, прокурорите и техните 

заместници действуватъ единствено на основание на своето убеждение и на 

съществующите закони. 

 

53. Въ случай на болесть или отсъствие на прокурора, неговата длъжность, по право, 

изпълнява неговия заместникъ, а ако има няколко заместници, то най-старшия отъ тяхъ по 

служба. 

 

54. Прокурорите и техните заместници са длъжни, по реда на своята подчиненость, да 

представляватъ за забележените отъ тяхъ нередовности и въобще за всичко, което бърка на 

правилния вървежъ на правосъдието. 

 

55. Когато при решаване на делата прокурорътъ забележи непълнота въ закона, 

поради която той намира за необходимо да повдигне законодателенъ въпросъ, то, 

независимо отъ решението, което ще даде съдътъ на делото, на основание гражданското 

или углавно съдопроизводство, той представя за това, по реда на подчиненостьта, на 

министра на правосъдието, отъ когото зависи внасянето на въпроса въ върховния 

касационенъ съдъ за разрешение. 



 

56. Всеки прокуроръ има по единъ секретарь, който се назначава отъ министра на 

правосъдието, по негово представление. 

 

ГЛАВА VI. 

Канцеларии на съдебните места. 
 

57. При окръжните и по-горните съдилища има секретари, подсекретари, архивари и 

регистратори, числото на които се определя по щата. 

 

58. При канцелариите, освенъ горните длъжностни лица, има писари и съдебни 

разсилни, числото на които се определя отъ председателя на всяко съдилище, споредъ 

нуждата и въ пределите на отпусната за тая цель сума. 

 

59. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Секретарите и подсекретарите се 

назначаватъ отъ министра на правосъдието по реда, предвиденъ въ чл. 120. 

 

Останалите канцеларски чиновници и служители се назначаватъ отъ председателя на 

съда или отъ мировия съдия, при който служатъ. 

 

60. Секретарьтъ е началникъ на канцеларията и като такъвъ е длъженъ да се грижи за 

правилния вървежъ на делопроизводството и за реда въ канцеларията. 

 

ГЛАВА VII. 

Вътрешно устройство на съдебните места. 
 

61. Съдебните места държатъ своите заседания въ помещения, определени нарочно за 

това. 

 

Забележка. Въ извънредни случаи, когато стане нужда да се привикатъ не по-малко 

отъ 25 души за свидетели, окръжните съдилища, по определение на общото събрание, 

могатъ да откриватъ заседания по углавни дела въ другъ градъ, който е най-близо до 

мястото, въ което е станало или се е открило престъплението. 

 

62. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Заседанията на окръжните съдилища състоятъ 

отъ двама члена, отъ които само единиятъ може да бъде допълнителенъ съдия. 

 

Заседанията на апелативните съдилища и на върховния касационенъ съдъ състоятъ 

отъ председатель, или председатель на отделение и отъ двама члена най-малко и четири 

най-много. 

 

63. Въ заседанието трябва да се намира секретарьтъ или единъ отъ подсекретарите. 

 

64. Въ заседанието присъствува прокурорътъ или неговиятъ заместникъ, който е 

определенъ за тоя съдъ. При разглеждане дела, по които не се изисква неговото 



заключение, той е свободенъ да присъствува или не. 

 

65. За изпълнение разпорежданията на мировия съдия или на председателя въ 

присъствената зала се намерва съдебенъ разсиленъ. 

 

67. Заседанията се отварятъ и затварятъ отъ мировия съдия, председателя, 

подпредседателя или председателя на отделение. Въ отсъствие на последните, тяхното 

място съ всичките права и обязаности занимава старшия членъ. 

 

Старшинството на съдиите въ окръжните съдилища се определя отъ деня на 

встъпването имъ въ длъжностьта. 

 

Старшинството въ апелативните съдилища и върховния касационенъ съдъ се определя 

отъ датата на указа за назначението имъ въ тия съдилища. Ако съ единъ и същия указъ се 

назначаватъ няколко съдии, то старшинството имъ се определя споредъ степеньта на 

службата, която са занимавали непосредствено преди това назначение. Ако едновременно 

назначените са занимавали служба отъ еднаква степень, то старшинството имъ се определя 

споредъ продължителностьта на службата. 

 

68. Заседанията на съдебните места биватъ съдебни или разпоредителни и общи 

събрания отъ всичките отделения на съда. 

 

69. Разпоредителните заседания на съдебните места ставатъ при закрити врата, за: 

 

а) предварително обсъждане правилата, които се отнасятъ до вътрешния редъ и 

делопроизводството въ съдебните места; 

 

б) (Отмененъ: З. отъ 5 май 1910 год.); 

 

в) съвещание по дела, които се отнасятъ до управлението на съдебната часть; 

 

г) разгледването въпроси, които се повдигатъ при производството на делата и които, 

съгласно правилата на гражданското и углавно съдопроизводство, трябва да се разгледватъ 

въ разпоредително заседание, и 

 

д) разрешаване на дела и въпроси, които са отъ ведомството на адвокатските съвети, 

ако няма такива. 

 

70. Общите събрания на всичките отделения ставатъ при закрити врата, за: 

 

а) окончателно обсъждане на правилата, които се отнасятъ до вътрешния редъ и 

делопроизводството; 

 

б) (Отмененъ: З. отъ 5 май 1910 год.); 

 

в) разгледване ежегодните отчети за движението на делата въ съдебните места и за 

изслушване отчетите, които се получаватъ отъ подведомствените съдебни места; 



 

г) определяне кой отъ членовете на съдебните места могатъ да се възползуватъ отъ 

съдебната ваканция; 

 

д) делата по приемане на адвокати, съгласно съ закона за адвокатите; 

 

е) въпроси по представяне кандидати за съдийски длъжности; 

 

ж) въпроси за уволняване или за отстраняване отъ служба на длъжностни лица отъ 

съдебното ведомство въ случаите, предвидени въ настоящия законъ; 

 

з) разрешаване на такива дела и въпроси, които съгласно съ закона, трябва да се 

разглеждатъ въ общо събрание, и 

 

и) всички ония случаи, когато председательтъ на съда намира за необходимо да внесе 

известенъ въпросъ за обсъждане въ общо събрание. 

 

71. За да могатъ да решаватъ общите събрания, необходимо е присъствието най-малко 

на две трети отъ целия съставъ на съда. 

 

72. Съдебните заседания за решаване углавни и граждански дела ставатъ публично. 

Въ какви случаи съдебните заседания ставатъ при затворени врата, се определя отъ 

гражданското и углавно съдопроизводство. 

 

73. Мировиятъ съдия или председательтъ ръководи заседанията на съда, като бди 

върху благочинието и реда, установенъ за изслушване и решаване на делата. 

 

74. Всички лица, които присъствуватъ въ публичните заседания на съдилищата, са 

длъжни да пазятъ миръ и благоприличие и безпрекословно да се покоряватъ на заповедите 

на мировия съдия или на председателя. 

 

75. Ако някой отъ присъствующите външни лица произведе шумъ въ съда или се не 

покорява на разпорежданията на мировия съдия или на председателя, той може да бъде 

отстраненъ и глобенъ въ размеръ отъ 5 до 50 л. отъ мировия съдия или отъ председателя, а 

въ краенъ случай може да бъде осъденъ на запиране не по-много отъ 24 часа. Това 

постановление не подлежи на обжалване. 

 

76. Въ извънредни случаи, когато няма възможность да се откриятъ виновните, които 

са произвели въ съдебното заседание безредица, мировиятъ съдия или председательтъ, при 

несполуката на направеното внушение, може да отстрани цялата публика отъ залата на 

заседанието. 

 

77. За нарушение гореизложените правила, отъ страна на някого отъ тези, които 

участвуватъ въ делото, или отъ страна на техните повереници, мировиятъ съдия или 

председательтъ има право да напомни предварително на виновните, че ако това се 

повтори, те ще бъдатъ извадени отъ съдебната зала и делото ще се свърши и безъ техните 

устни обяснения. Въ случай, че напомнюването на мировия съдия или на председателя не 



подействува, той може да се разпореди за изваждане виновника отъ заседанието. 

 

78. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Когато отсъствуватъ някои отъ съдиите въ 

окръжния съдъ за попълване състава на съда, председательтъ призовава някой отъ съдиите 

отъ другите отделения на съда; но ако и по този начинъ не може да се образува съставъ, 

тогава председательтъ повиква съдебния следователь, ако не е занятъ съ някое 

производство на следствие и ако не е произвеждалъ самъ следствие по това дело, което ще 

се разглежда, или местния мирови съдия, ако последниятъ няма насрочени за разглеждане 

дела и ако не е решавалъ самъ това дело при първото му разглеждане. 

 

(Нова алинея: 3. отъ 30 декемврий 1912 год.) Въ случай че и по гореизложения редъ 

не би могалъ да се попълни състава, председательтъ може да образува такъвъ дори и съ 

участието на двама допълнителни съдии; за всеки подобенъ случай, обаче, той е длъженъ 

да съобщава въ министерството. 

 

За попълване състава на апелативния съдъ може да се призове само единъ отъ по-

старите съдии на местния окръженъ съдъ, по назначение отъ председателя на последния 

съдъ, и то само когато няма възможность да се повика някой отъ съдиите, числящи се въ 

другите отделения на апелативния съдъ, и когато призованиятъ съдия отъ окръжния съдъ 

не е участвувалъ при първото разглеждане и решаване на делото, което ще се разглежда въ 

апелативния съдъ. 

 

ГЛАВА VIII. 

Правилникъ за съдебните места. 
 

79. Правилата, които се отнасятъ до вътрешния редъ и делопроизводството въ 

съдебните места, се определятъ чрезъ единъ общъ правилникъ. 

 

80. Този правилникъ се издава отъ министра на правосъдието. 

 

ГЛАВА IХ. 

Ваканция на съдебните места. 
 

81. Председателите, подпредседателите и членовете на съдебните места, освенъ 

съдебните следователи, иматъ всяка година по два месеца вакантно време отъ 1 юлий до 1 

септемврий. 

 

82. Всяко съдебно място, преди да настъпи ваканционното време, въ общо 

разпоредително събрание определя кои отъ съдиите ще се ползуватъ отъ ваканцията и кои 

ще образуватъ ваканционния съставъ. 

 

83. Ваканционниятъ съставъ на съда разглежда само такива дела и въпроси, които не 

търпятъ отлагане. 

 

Забележка. Мировите съдии презъ месецъ юлий не разглеждатъ дела, освенъ ония, 



които не търпятъ отлагане. 

 

ГЛАВА Х. 

Отпускъ на длъжностните лица по съдебното ведомство. 
 

84. Длъжностните лица по съдебното ведомство не могатъ да се ползуватъ съ отпускъ 

презъ годината повече отъ единъ месецъ, било наведнъжъ или въ сложность. 

 

85. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Въ извънредни случаи и неизбежна 

нужда, отпускътъ на длъжностните лица може да се продължи съ още единъ месецъ, но 

безъ заплата за това време. Това правило не се отнася къмъ случаите на доказана болесть, 

когато длъжностното лице може да получи, съ пълна заплата, отпускъ до три месеца най-

много, следъ изтичането на който, ако не оздравее, то се уволнява отъ длъжность и 

получава отъ държавното съкровище едно възнаграждение, равно на заплатата му за 

месецъ и половина. 

 

Уволнението по болесть длъжностни лица могатъ, следъ оздравяването имъ, да се 

приематъ отново на служба, каквато са занимавали до уволнението имъ, или на друга 

съответна длъжность, съ спазване, обаче, на предвидения въ тоя законъ редъ за 

назначаване на длъжность. 

 

86. Отпуски за срокъ не повече отъ десетъ дни се разрешаватъ: 

 

а) (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) на председателите, подпредседателите, 

членовете, съдебните следователи, мировите съдии, допълнителните членове, нотариусите 

и съдебните пристави отъ общото разпоредително заседание на съда, при който служатъ; 

 

б) (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) на прокурорите, техните заместници и 

допълнителните заместници на прокурорите при окръжните съдилища - отъ прокурорите 

при апелативните съдилища; 

 

в) на прокурорите и техните заместници, както при апелативните съдилища, тъй и при 

върховния касационенъ съдъ - отъ министра на правосъдието. 

 

Началниците на съдебните учреждения могатъ да разрешаватъ отпуски въ какъвто и 

да е срокъ на всички други длъжностни лица, съ изключение на секретарите, на които сами 

даватъ отпускъ само до 21 день. 

 

Забележка. За разрешените отъ съдилищата отпуски съобщава се веднага на министра 

на правосъдието. 

 

87. На длъжностните лица, изчислени въ предидущия членъ, отпуски за по-дълъгъ 

срокъ отъ десетъ дни или отъ 21 день се разрешаватъ съ заповедь отъ министра на 

правосъдието, по представление отъ началника на учреждението, на което принадлежатъ. 

 

88. Когато се разрешава отпускъ, трябва да се пази, щото съдътъ да не остава безъ 



потребното число длъжностни лица за разглеждането на делата и за делопроизводството. 

 

89. Никой съдия не може да замине въ отпускъ, преди да повърне въ съда всичките 

находящи се у него дела и преди да приготви решенията, присъдите и определенията по 

делата, които са били отъ него докладвани. 

 

90. Длъжностните лица отъ съдебното ведомство, които отсъствуватъ отъ службата си 

безъ отпускъ, губятъ заплатата си за дните, презъ които са отсъствували. Освенъ това, те 

могатъ да бъдатъ подвъргнати на дисциплинарно взискание, съгласно чл. 179. 

 

ГЛАВА ХI. 

Редътъ за сношенията на съдебните места и 

длъжностните лица по съдебното ведомство. 
 

91. Съдебните места и длъжностните лица по съдебното ведомство се отнасятъ както 

помежду си, тъй и съ местата и лицата отъ другите ведомства, непосредствено. 

 

92. Министърътъ на правосъдието се отнася до съдебните места или чрезъ 

прокурорите при тези съдилища, или чрезъ председателите. 

 

93. Прокурорите, които се намиратъ при едно съдилище, се отнасятъ до други 

съдебни места и лица чрезъ прокурорите, които се намиратъ при тия съдилища. 

 

94. Върховниятъ касационенъ съдъ се отнася до всичките съдебни места и 

длъжностни лица отъ съдебното ведомство, освенъ прокурорите и заместниците имъ, съ 

предписания, а отъ тяхъ получава представления, а съ другите неподведомствени нему 

места и лица - чрезъ отношения. 

 

95. Апелативните съдилища се отнасятъ до подведомствените си окръжни съдилища и 

длъжностни лица съ предписания, а отъ тяхъ получаватъ представления; съ места и лица 

тямъ неподчинени се сношаватъ съ отношения. 

 

96. Окръжните съдилища се отнасятъ къмъ подведомствените си членове отъ съда, 

къмъ мировите съдии, съдебните следователи и съдебните пристави съ предписания; отъ 

тяхъ получават: отъ членовете на съда, от мировите съдии и съдебните следователи 

представления, а отъ съдебните пристави - донесения; помежду си, както и съ места и лица 

отъ други ведомства - съ отношения. 

 

97. Съдебните следователи помежду си, както и съ други места и лица, се сношаватъ 

съ отношения. 

 

98. Председателите даватъ на съдебните пристави и на чиновниците отъ канцеларията 

предписания, а отъ тяхъ получаватъ донесения. 

 

99. Прокурорите се отнасятъ до съдебните места, при които служатъ, съ предложения, 



а отъ тяхъ получаватъ отношения; помежду си, както и съ други места и лица, те се 

отнасятъ съ отношения. 

 

100. Министърътъ на правосъдието дава на всичките прокурори предписания, а отъ 

тяхъ получава представления. Прокурорите при апелативните съдилища даватъ на 

подведомствените си прокурори при окръжните съдилища предписания, а отъ тяхъ 

получаватъ представления. Въобще прокурорите даватъ на заместниците си предписания, 

а отъ тяхъ получаватъ представления. 

 

101. Всяко съдебно място и длъжностно лице, като приеме отъ едно място или 

длъжностно лице законно искане, е длъжно да го изпълни безъ забава и за изпълнението да 

извести на лицето или мястото. 

 

102. Места и лица, които не са получили на време уведомление за изпълнение на 

някое искане, трябва да известяватъ за това на надлежното началство и на надлежния 

прокуроръ. 

 

ГЛАВА ХII. 

За назначение на служба по съдебното ведомство. 
 

103. За да може да бъде назначено едно лице по съдебното ведомство, необходимо е: 

 

1) да е български поданикъ, да е пълнолетно и да владее български езикъ; 

 

2) да не е лишено отъ права, изброени въ чл. 30 отъ наказателния законъ; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) да не се намира подъ следствие или съдъ 

и да не е осъждано за престъпление, което се наказва съ строгъ тъмниченъ затворъ, както и 

за следните престъпления: противъ особата на господаря и династията му, за 

фалшификация, кражба, измама, злоупотребление на доверие, лъжесвидетелствуване, 

лъжливо заклеване въ процесъ, развратъ, злоупотребление съ властьта, злоупотребление на 

правителствени пари, разваляне на печатъ, макаръ и да е било освободено отъ наказание 

по давность, по помилване или поради амнистия, или да е било реабилитирано; а така 

също да не е било обявявано въ несъстоятелность и да не се намира или да не е било подъ 

настойничество, поради разточителность; 

 

4) да притежава предвидените въ настоящия законъ, за всяка длъжность, особени 

условия, и 

 

5) (Новъ п.: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) да не е заразенъ отъ някоя прилепчива 

болесть, да не страда отъ епилепсия и да няма физически недостатъкъ, който би пречилъ 

на службата. 

 

Отделение I. 

Условия за назначаване на съдиите. 



 

104. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) За мирови съдии се назначаватъ кандидати 

на съдебна длъжность, които са издържали теоретико-практическия изпитъ и са 

навършили 23-годишна възрасть, а така също адвокати юристи, които иматъ най-малко 

една годишна адвокатска практика. 

 

За членове на окръжни съдилища или заместници прокурори при същите съдилища се 

назначаватъ лица, които са прослужили най-малко шесть месеца като мирови съдии, а така 

също юристи, които иматъ поне две-годишна адвокатска практика или са заемали 

длъжность редовенъ доцентъ при юридическия факултетъ на университета. 

 

Забележка. Ако няма кандидати, които да удовлетворяватъ условията, предвидени въ 

първата алинея, то за мирови съдии могатъ да се назначаватъ и практици, които са 

прослужили най-малко две години като съдии. 

 

105. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) За съдебни следователи и подпредседатели 

на окръжни съдилища се назначаватъ лица, които са прослужили най-малко две години 

като членове или заместници прокурори при окръженъ съдъ. 

 

106. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) За председатели на окръжни съдилища, 

както и за членове или заместници прокурори на апелативни съдилища се назначаватъ 

лица, които са прослужили най-малко една година като прокурори или две години като 

подпредседатели на окръжни съдилища или съдебни следователи, или пъкъ четири години 

като членове или заместници прокурори при окръжни съдилища; а така също и 

професорите на юридическия факултетъ при университета. 

 

За прокурори при окръжните съдилища се назначаватъ лица, които са прослужили 

най-малко една година като подпредседатели или съдебни следователи, или три години 

като членове или заместници прокурори при окръжни съдилища. 

 

107. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) За прокурори и подпредседатели на 

апелативни съдилища се назначаватъ лица, които са прослужили най-малко една година 

като председатели на окръжни съдилища, или членове или пъкъ заместници прокурори 

при апелативни съдилища. 

 

108. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) За председатели на апелативенъ съдъ, 

членове и прокурорури на отделение при върховния касационенъ съдъ се назначаватъ 

лица, които, като подпредседатели или прокурори на апелативни съдилища, са 

прослужили най-малко три години или, като членове, са прослужили най-малко шесть 

години. 

 

109. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) За пръвъ председатель на върховния 

касационенъ съдъ, председатель на отделение и за главенъ прокуроръ при същия съдъ се 

назначаватъ лица измежду председателите на отделения, членовете и прокурорите на 

отделения при същия съдъ и между председателите на апелативните съдилища, по 

решение на министерския съветъ. 

 



Отделение II. 

Условия за назначаване на секретари и подсекретари. 
 

110. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) За секретари на мировите съдии, 

съдебните следователи, за секретари и подсекретари при окръжните съдилища и 

прокурорите при тяхъ, както и за подсекретари при апелативни съдилища и секретари на 

прокурорите при същите съдилища се назначаватъ лица измежду кандидатите за съдебна 

длъжность, които притежаватъ условията, предвидени въ чл. 26. 

 

(Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Ако няма кандидати, които да удовлетворяватъ 

горните условия, то за секретари на мировите съдии, съдебни следователи и на прокурори 

при окръжните съдилища могатъ да се назначаватъ и лица съ по-малъкъ цензъ, но въ никой 

случай не и лица съ съдебно-канцеларска практика по-малка отъ две години. За секретари 

пъкъ и подсекретари при окръжните съдилища, както и подсекретари при апелативните 

съдилища и секретари на прокурорите при същите съдилища могатъ да се назначаватъ тъй 

също лица съ по-малъкъ цензъ, но въ никой случай не и лица, които при трето-класно 

образование не са прослужили поне две години като секретари на мирови съдилища, 

съдебни следователи и на прокурори при окръжните съдилища. 

 

111. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) За секретари при апелативните 

съдилища се назначаватъ лица измежду подсекретарите на апелативните съдилища или 

секретарите и подсекретарите на окръжните съдилища, които са прослужили поне две 

години въ тия длъжности и притежаватъ предвидения въ алинея втора на предидущия 

членъ цензъ. 

 

112. За секретари или подсекретари при върховния касационенъ съдъ или при главния 

прокуроръ при същия съдъ се назначаватъ лица, които са прослужили като секретари или 

подсекретари при апелативните съдилища или при прокурорските надзори при същите 

съдилища не по-малко отъ две години. 

 

Отделение III. 

За назначение на нотариусите и съдебните пристави. 
 

113. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) За нотариуси се назначаватъ лица измежду 

кандидатите за съдебна длъжность, които притежаватъ условията, предвидени въ чл. 26, 

ако при това са прослужили една година като такива. 

 

(Нова алинея: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Ако няма достатъчно кандидати юристи 

за нотариални длъжности, то на тези длъжности могатъ да се назначаватъ и лица, които са 

навършили 25 годишна възрасть и са занимавали вече такава длъжность, или които иматъ 

най-малко средно образование и са били поне три години секретари и подсекретари въ 

съдилищата, а така също и лица измежду съдиите-практици, които са занимавали 

длъжность на съдебенъ следователь, на членъ или заместникъ на прокурора въ окръженъ 

или по-горенъ съдъ, и на мирови съдии. 

 



114. За съдебни пристави се назначаватъ лица, които иматъ средно образование и са 

издържали установения за това практически изпитъ, след като са практикували поне шесть 

месеца при някои съдебенъ приставъ (чл. 233). 

 

(Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) 

 

(Изменена: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Ако няма кандидати, които да отговарятъ на 

условията, предвидени въ първата алинея, то на длъжность съдебенъ приставъ могатъ да се 

назначаватъ и лица съ пето-класно образование и две-годишна съдебно-канцеларска 

практика, които се задължаватъ въ срокъ отъ една година отъ назначението имъ, но не по-

рано два месеца следъ демобилизацията, да положатъ установения въ същата алинея 

практически изпитъ. Тия отъ тяхъ, които не се явятъ на изпитъ въ тоя срокъ или не 

издържатъ съ успехъ изпита, се уволняватъ отъ длъжность. 

 

(Нова алинея: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) На длъжность съдебенъ приставъ могатъ да 

се назначаватъ също и лицата, които до издаването на настоящия законъ са издържали 

изпитъ за съдебни пристави или ходатаи. 

 

Отделение IV. 

За адвокатите. 
 

115. (Измененъ: З. отъ 3 декемврий 1914 год.) Адвокати за напредъ могатъ да бъдатъ 

лица, които иматъ юридическо образование, са били кандидати за съдебна длъжность при 

някой окръженъ съдъ една година, или са практикували при някой адвокатъ една година и 

са издържали предвидения въ чл. 32 кандидатски (теоретико-практически) изпитъ. 

 

До кандидатски (теоретико-практически) изпитъ се допущатъ само онези лица, които 

са добили отъ адвокатския съветъ или, дето няма такъвъ, отъ окръжния съдъ добра 

атестация за поведението имъ въ съда и вънъ въ обществото. Отъ същия се издава 

удостоверение, че кандидатътъ е практикувалъ една година при някой адвокатъ. 

 

Забележка. Кандидатите за адвокати могатъ да се явятъ като представители отъ името 

на адвокатите при които са записани съ общо пълномощно, издадено отъ тяхъ. Всеки 

адвокатъ може да преупълномощава другъ, ако има това право, само съ писмо до съда, 

обгербовано съ единъ левъ; така преупълномощениятъ адвокатъ няма право на 

възнаграждение по закона. 

 

116. Кандидатите за адвокати няматъ право да се явяватъ като самостоятелни 

повереници на страните. Те могатъ да се явяватъ при първостепенните инстанции, като 

представители, само отъ името на адвокатите, при които са и записани, и подъ тяхна пълна 

отговорность. 

 

117. Адвокатите се приписватъ при окръжните съдилища и се вписватъ въ списъците 

за адвокатите по реда, установенъ въ особния законъ за адвокатите. 

 

Преди това вписване адвокатътъ не може да упражнява професията. 



 

118. Адвокатите, които упражняватъ професията, могатъ да бъдатъ назначени на 

съдийска длъжность, ако притежаватъ предвидените въ чл. 115 условия. 

 

Адвокатите юристи, които са били такива преди влизането въ сила на настоящия 

законъ, не са задължени да даватъ държавенъ изпитъ за да могатъ да бъдатъ назначени за 

съдии, но те трябва да притежаватъ средно образование. 

 

119. Подробностите по правоотношенията, правата и длъжностите на адвокатите и 

адвокатските кандидати и по устройството на адвокатските съвети се определятъ отъ 

особния законъ за адвокатите. 

 

Отделение V. 

За начина за назначаване на служба по съдебното 

ведомство. 
 

120. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Нотариусите, съдебните пристави и 

секретарите при мировите съдилища, при съдебните следователи и при прокурорските 

надзори, както и секретарите, подсекретарите при окръжните и апелативните съдилища и 

при Върховния касационенъ съдъ се назначаватъ отъ министра на правосъдието. 

 

121. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

122. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

123. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

124. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

125. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

126. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

127. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

128. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

129. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

130. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

131. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

132. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 



133. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

134. (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Всяко длъжностно лице по съдебното ведомство 

има право на увеличение отъ 5% върху заплатата си, ако е прослужило на една и съща 

длъжность въ продължение на петъ години. 

 

Кредитътъ за тези 5% увеличения се предвижда още същата година въ бюджета на 

министерството на правосъдието. 

 

135. Всяко съдилище е длъжно да държи послужни списъци на служащите при него, 

въ които се събиратъ нужните сведения за представленията за назначение. Начинътъ за 

воденето на тези списъци ще бъде изложенъ въ особенъ правилникъ. 

 

ГЛАВА ХIII. 

Несъвместимость и родствени отношения между 

длъжностни лица по съдебното ведомство. 
 

136. Длъжностното лице по съдебното ведомство не може едновременно: 

 

а) да бъде народенъ представитель; 

 

б) да бъде практикующъ адвокатъ; 

 

в) да занимава друга държавна (гражданска, военна или духовна) или общинска 

действителна или почетна длъжность или служба; 

 

г) да бъде професоръ или учитель; 

 

д) да упражнява търговия или такова занятие, което е несъвместимо съ съдийското 

звание или което му препяствува да изпълнява служебните му обязаности; 

 

е) (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) да бъде притежатель, издатель, редакторъ или 

сътрудникъ на политически вестници и списания; 

 

ж) да бъде членъ на политическо дружество или събрание и да участвува въ техните 

заседания; 

 

з) (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) да бъде притежатель на някоя концесия, на 

предприятие или пъкъ председатель или управитель на друго някое акционерно 

кооперативно, взаимно-спомагателно, търговско или промишлено дружество, или членъ на 

управителния съветъ или на надзирателния или проверителния комитетъ на подобни 

дружества, или пъкъ какъвто и да било, макаръ и привременно и безплатно, действующъ 

органъ. 

 

137. При едно и също съдилище не могатъ да служатъ длъжностни лица, които са: 



 

1) роднина въ възходящи или низходяща линия; 

 

2) съребърни роднини включително до 4-та степень; 

 

3) усиновители и усиновени; 

 

4) сватове до 3-та степень включително. 

 

138. При единъ и същи прокурорски надзоръ не могатъ да служатъ лица, между които 

съществува едно отъ изброените въ предидующия членъ родствени отношения. 

 

Така също не могатъ да бъдатъ при едно и също съдилище съдии и прокурори или 

заместници на прокурора лица, между които съществува едно отъ изброените по-горе 

родствени отношения. 

 

139. Когато числото на членовете на едно съдилище е повече отъ десетъ, царьтъ, по 

предложение на министра на правосъдието, може да даде освобождение отъ предвидените 

въ чл. 137 препятствия, но и въ такъвъ случай длъжностните лица, които са роднина, не 

могатъ да бъдатъ въ едно отделение. 

 

140. Когато въ течение на службата между длъжностните лица възникне описаното въ 

чл. 137, п. п. 3 и 4, родство, пазятъ се следующите правила: 

 

а) ако родството, което съставлява препяствието, се открие или възникне презъ 

течението на съвместното служене на председатель, прокуроръ, съдия или заместникъ на 

прокурора и освобождение не е дадено, то ако никой отъ сродниците не иска преместване, 

онзи трябва да се премести, който стои на по-долня длъжность; 

 

б) ако изключающите съвместно служене родство възникне отъ една страна между 

съдия или прокуроръ или заместникъ на прокуроръ, а отъ друга страна между съдебенъ 

чиновникъ, то последния трябва да се премести. 

 

141. Когато между назначените при единъ и същи съдъ длъжностни лица съществува 

обозначеното въ чл. 137 родство, или такъво се породи отпосле, те са длъжни, най-късно 

до 10 дена отъ назначението или отъ пораждането на родството, да заявятъ за това 

обстоятелство на председателя на съда, при който служатъ, а последния, следъ 

разпитването на страните, е длъженъ незабавно да представи за това на министра на 

правосъдието. 

 

142. До тогава, до когато министърътъ на правосъдието не се разпореди за 

преместването на едного от сродниците, те се зачисляватъ въ разни отделения и не могатъ 

заедно да заседаватъ. 

 

Измежду роднините и сватовете онзи ще бъде преместенъ въ друго съдилище, който 

по-късно е назначенъ на занимаемата длъжность или чрезъ оженването на когото е станало 

сватовството между длъжностните лица. 



 

Преместения не може да се назначи на по-долна длъжность. 

 

ГЛАВА ХIV. 

За клетвата. 
 

143. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Всеки съдия или прокуроръ, при постъпването 

си на служба полага следнята клетва: 

 

"Обещавамъ се и се заклевамъ въ името на всемогущаго Бога да бъда веренъ на 

Негово Величество царя на българите, да изпълнявамъ свято и ненарушимо законите на 

царството, да съдя съ чиста съвесть, безъ всяко пристрастие и лицеприятие, да пазя свято 

тайната на съвещанията и да постъпямъ въ всичко като честенъ, добъръ и справедливъ 

съдия, като помня, че за всичко ще давамъ отчетъ предъ закона и предъ Бога. Аминъ." 

 

144. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Нотариусите, секретарите, подсекретарите, 

съдебните пристави и кандидатите за съдебни длъжности, при постъпването си на служба, 

полагатъ следнята клетва: 

 

"Кълна се въ името на Бога всемогущаго да бъда веренъ на Негово Величество царя на 

българите, да пазя свято и ненарушимо законите на царството, да изпълнявамъ честно и 

добросъвестно обязаностите по службата, която ми се поверява, и всичките правила, 

разпореждания и поръчения, които се отнасятъ до тия ми обязаности, да не превишавамъ 

властьта, която ми е дадена, и да не причинявамъ умишлено никому вреди и загуби, да 

пазя тайни по делата, които ми се поверяватъ и поръчватъ за извършване въ кръга на моите 

обязаности, като помня, че за всичко азъ съмъ длъженъ да давамъ отчетъ предъ закона и 

предъ бога. Аминъ". 

 

145. Изброените въ предидущите членове длъжностни лица полагатъ клетва предъ 

общото събрание на съда, при който са назначени. 

 

146. Ако назначеното длъжностно лице по съдебното ведомство откаже да положи 

установената по-горе клетва, счита се, че не е приело длъжностьта. 

 

ГЛАВА ХV. 

За длъжностите на лицата от съдебното ведомство. 
 

147. Лицата отъ съдебното ведомство са длъжни да пазятъ тайната на разискванията; 

те трябва да изпълняватъ всичките си обязаности на службата, които се налагатъ отъ 

законите или отъ правилниците. 

 

148. (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Никое длъжностно лице по съдебното ведомство не 

може да приеме извършването на една работа вънъ отъ неговата длъжность, нито пъкъ 

може да му се възложи такава безъ съгласието на министра на правосъдието, който взема 

предварително мнението на председателя на съда, при който служи то, освенъ когато 



такива работи имъ се възлагатъ отъ някои особни закони или правилници. 

 

149. (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Лицата отъ съдебното ведомство не могатъ да 

получаватъ никакви частни съобщения относително делата, които постъпватъ въ съда; 

запрещава имъ се също да възлагатъ съставянето на съдебните актове върху лица, 

непринадлежащи къмъ съдебното ведомство. 

 

Така също запрещава имъ се, когато това не се изисква отъ служебните имъ 

обязаности, да се намесватъ въ производството на делата или, особено да даватъ съвети 

или да упражняватъ каквото и да било влияние върху хода на делата, чрезъ ходатайства 

или препоръки, както и да даватъ съвети по юридически въпроси на частни лица или 

учреждения. 

 

150. (Новъ: З. от 5 май 1910 год.) На длъжностните лица по съдебното ведомство се 

запрещава да сключватъ заеми подъ несъответствующа форма поради непредвидливость, 

лекомислие или по другъ някой осъдителенъ мотивъ, или въ видъ на постояненъ навикъ, 

или отъ лица заинтересовани въ такива дела, които влизатъ или могатъ да влизатъ въ кръга 

на компетентностьта на даденото длъжностно лице. 

 

151. (Новъ: З. от 5 май 1910 год.) Така също тямъ се запрещава да се обръщатъ, съ 

цель за обезпечение интересите на своята кариера, съ ходатайства къмъ членовете на 

правителството или къмъ лица, отъ които зависятъ тези интереси; а особено забранено имъ 

е да се обръщатъ за същата цель къмъ длъжностни лица по съдебното ведомство. 

 

152. (Новъ: З. от 5 май 1910 год.) Съдиите и прокурорите при съдилищата отъ всички 

степени, а особено съдиите-докладчици и прокурорите, когато наблюдаватъ или 

направляватъ следствените дела, са длъжни подъ страхъ на дисциплинарна отговорность, 

да следятъ най-зорко за всяко опущение, бавность или за всяко неизпълнение на правилата 

и формите по производството на делата, допуснати отъ което и да е длъжностно лице по 

съдебното ведомство, или за всяко небрежно и неумело изпълнение на възложените имъ 

отъ законите и правилниците служебни длъжности. 

 

За всяко забелязано отъ тяхъ опущение, бавность, немарливость или неумело и 

небрежно изпълнение на длъжностьта те са длъжни незабавно да уведомяватъ писмено 

непосредственото си началство, като посочатъ и съществующите поводи за 

дисциплинарно преследване на виновното длъжностно лице, което ги е допустнало. 

 

153. Длъжностните лица отъ съдебното ведомство трябва да встъпятъ въ изпълнение 

на службата си въ разстояние на 10 дена отъ съобщението за назначението. 

 

Министърътъ на правосъдието, обаче, може да съкрати или да продължи този срокъ, 

безъ това продължение да надминава единъ месецъ. 

 

154. Лицата отъ съдебното ведомство са длъжни да живеятъ въ мястото, дето 

изпълняватъ служебните си обязаности. 

 

155. Никое лице отъ съдебното ведомство не може да отсъствува отъ службата си безъ 



отпускъ, разрешенъ по установения редъ. 

 

ГЛАВА ХVI. 

За заплатата на служащите по съдебното ведомство. 
 

156. Заплатата на съдиите се определя споредъ особно разписание, а заплатите на 

другите служащи по съдебното ведомство се определятъ споредъ бюджета. 

 

ГЛАВА ХVII. 

За несменяемостьта на съдиите. 
 

157. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Ставатъ несменяеми всички съдии съ 

юридическо образование, които са прослужили като такива или като прокурори или 

заместници прокурори най-малко 5 години. 

 

Забележка I. Службата на допълнителните съдии, допълнителните заместници 

прокурори и и. д. мирови съдии не се зачитатъ въ случая. 

 

Забележка II. До два месеца следъ демобилизацията могатъ да бъдатъ премествани 

всички мирови съдии. 

 

158. (Възстановенъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Несменяемите съдии не могатъ да бъдатъ 

уволнени или отстранени отъ длъжность, освенъ въ случаите и съгласно съ правилата, 

предвидени въ настоящия законъ, или чрезъ подаване на оставка отъ тяхна страна. 

 

Следъ достигане, обаче, на 60 годишна възрасть, те ставатъ сменяеми. 

 

Те не могатъ така също да бъдатъ преместени безъ тяхно съгласие, освенъ когато 

преместването се налага по силата на чл. чл. 137 и 138, или когато то е свързано съ 

повишение въ съдийска длъжность и заплата. 

 

159. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Несменяемите съдии могатъ да бъдатъ лишени 

отъ длъжность поради закриване на съдебното учреждение, при което служатъ, ако не 

приематъ длъжность, йерархически или по заплата по-горна или равна на занимаваната 

преди закриването. 

 

160. Съдия, който веднъжъ е отчисленъ отъ длъжность, не може повторно да бъде 

приетъ на служба по съдебното ведомство. 

 

Това правило, обаче, не се отнася до уволнените по собствено желание или по болесть 

съдии, които винаги могатъ да бъдатъ приети на служба. 

 

161. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Несменяемите съдии се уволняватъ. 

 

1. По силата на закона: 



 

а) когато са били осъдени съ присъда, влязла в законна сила, на строгъ тъмниченъ 

затворъ; 

 

б) ако съ били осъдени съ присъда, влязла въ законна сила, за едно отъ 

престъпленията, изброени въ чл. 103 пунктъ 3 отъ настоящия законъ; 

 

в) ако съ присъжда, влязла въ законна сила, са били лишени отъ правата, изброени въ 

чл. 30 отъ наказателния законъ, и 

 

г) ако съ решение, влязло въ законна сила, съ признати за разточителни. 

 

Уволнението въ тези случаи става съ указъ, по докладъ отъ министра на 

правосъдието. 

 

2. По дисциплинаренъ редъ: 

 

а) когато имъ липсва едно отъ условията, изброени въ пунктове 1 и 4 на чл. 103, и 

 

б) когато се установи, че се намиратъ въ единъ отъ случаите на несъвместимость, 

предвидена въ чл. 136. 

 

Съдия, който е билъ подвъргнатъ на 3 дисциплинарни наказания, може да бъде 

уволненъ по дисциплинаренъ редъ. 

 

Уволнението въ тия случаи става съ указъ възъ основа на решението на 

дисциплинарния съветъ, съ което е постановено уволнението. 

 

162. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Несменяемиятъ съдия, който, вследствие на 

тежка и постоянна недъгавость и болезненость или вследствие на отслабване на умствени 

способности, не е въ състояние да изпълнява служебните си обязаности, се уволнява съ 

указъ възъ основа на влязло въ законна сила решение, постановено по дисциплинаренъ 

редъ. 

 

Въ този случай дисциплинарното производство се възбужда отъ председателя или отъ 

прокурора на съда, при който служи съдията, уволнението на когото се иска, следъ като се 

направи нужното изследване отъ единъ членъ на съда и се представи на министра на 

правосъдието за да сезира съ въпроса дисциплинарния съветъ. 

 

Производството може да се възбуди и направо от министра на правосъдието. 

 

163. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Въ случай на умоповреждане на несменяемъ 

съдия, дисциплинарниятъ съветъ, по предложението на министра на правосъдието и възъ 

основа мнението на трима лекари и представлението на председателя или прокурора на 

съда, веднага постановява за отстранението на съдията, отъ изпълнение на служебните му 

обязаности и незабавно уведомява за това министра на правосъдието, който се разпорежда 

за отстранението му отъ длъжность. 



 

Това отстранение пада и отстранениятъ съдия, по право, встъпва отново въ 

длъжностьта си, ако, най-късно въ месеченъ срокъ, надлежниятъ съдъ, по правилата 

предвидени въ закона за гражданското съдопроизводство не признае, че отстранениятъ 

съдия е действително умоповреденъ. 

 

Въ случай, че съдътъ, съ решение, влязло въ законна сила, признае отстранения съдия 

за умоповреденъ, последниятъ се уволнява по реда, предвиденъ въ чл. 161. 

 

164. (Отмененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.). 

 

165. Нотариусите, секретарите, подсекретарите и съдебните пристави също се 

уволняватъ направо от министра на правосъдието. 

 

166. Лицата отъ прокурорския надзоръ се уволняватъ съ царски указъ, по 

представление отъ министра на правосъдието. 

 

ГЛАВА ХVIII. 

За надзора на съдебните места и длъжностни лица по 

съдебното ведомство. 
 

167. Надзорътъ над съдебните места и длъжностни лица отъ съдебното ведомство, 

освенъ надъ прокурорите, принадлежи на по-горните, споредъ реда на подчиненостьта, 

съдебните места, а именно: 

 

а) върховниятъ касационенъ съдъ надзирава всичките съдебни места и длъжностни 

лица въ цялото царство; 

 

б) апелативните съдилища надзираватъ всичките съдебни места и лица въ техните 

подведомствени окръзи; 

 

в) окръжните съдилища надзираватъ длъжностните лица въ тяхъ и мировите 

съдилища, които се намерватъ въ техните окръзи. 

 

168. (ИЗмененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Ако върховниятъ касационенъ съдъ, 

апелативните и окръжни съдилища при разглеждане на делата забележатъ неправилности 

въ съдопроизводството или делопроизводството, те правятъ съ особно определение, по 

реда на надзора, за пръвъ пътъ напомнюване на по-долните съдебни места и лица, а въ 

случай на повторение или на по-голяма неправилность те са длъжни, като констатиратъ 

поводъ за дисциплинарно преследване, да внесатъ въпроса въ дисциплинарния съветъ, за 

което уведомяватъ министра на правосъдието. 

 

Това постановление е задължително и за лицата отъ прокурорския надзоръ при по-

горната съдебна инстанция, въ случай, че забележатъ неправилности, допуснати отъ 

прокурорите при по-долните инстанции. 



 

169. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Въ всяко съдебно място и прокурорски 

надзоръ най-близкия надзоръ за бързото и правилно изпълнение отъ длъжностните лица на 

обязаностите имъ принадлежи на председателите, прокурорите и на съдиите-докладчици, 

които, като забележатъ някое опущение, неправилность или бавность, поправятъ ги или ги 

отстраняватъ съ своите разпореждания, като, за всеки случай, съобщаватъ незабавно въ 

дисциплинарния съветъ, ако се касае за съдии и съдебни следователи, и направо на 

министра на правосъдието, ако се касае за лицата отъ прокурорския надзоръ. 

 

170. Нито съдебните места, нито председателите имъ иматъ право да обсъждатъ 

действията на прокурорите или на заместниците имъ, но за неправилните и 

противозаконните имъ постъпки съобщаватъ министру на правосъдието. 

 

171. Прокурорите и техните заместници съобщаватъ по длъжность, за всичките 

опущения, които са забележили у съдебните места или лица отъ съдебното ведомство, 

споредъ случая, или на председателите на съдилищата, или пъкъ, споредъ реда на 

подчиненостьта, въ министерството на правосъдието. 

 

172. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Общиятъ надзоръ на съдебните места и 

длъжностни лица принадлежи на министра на правосъдието. 

 

Този надзоръ се упражнява лично отъ министра на правосъдието или чрезъ стоящите 

при министерството главенъ съдебенъ инспекторъ, районни съдебни инспектори и 

началници на отделения. 

 

Главниятъ съдебенъ инспекторъ ревизира апелативните съдилища и прокурорските 

надзори при тяхъ, а районните съдебни инспектори, всеки своя апелативенъ районъ, 

мировите и окръжните съдилища, както и прокурорите и следователите при последните. 

 

173. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Главниятъ съдебенъ инспекторъ се 

назначава измежду съдиите и прокурорите на Върховния касационенъ съдъ и 

председателите на апелативните съдилища, прослужили поне три години, и е по чинъ 

приравненъ на председатель на отделение въ Върховния касационенъ съдъ. Районните 

съдебни инспектори се назначаватъ измежду съдиите и прокурорите на апелативните 

съдилища, които удовлетворяватъ условията, предвидени въ чл. 107, и по чинъ се 

приравняватъ на подпредседатели въ апелативни съдилища. 

 

Съдебните инспектори са несменяеми и се назначаватъ съ указъ, по предложение на 

министра на правосъдието. 

 

174. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) За началници на отделения при 

министерството се назначаватъ лица измежду подпредседателите на апелативните 

съдилища, както и измежду членовете на същите, прослужили поне една година. Службата 

имъ се приравнява на подпредседатель въ апелативенъ съдъ, която заематъ следъ 

сменяването имъ. 

 

За подначалници се назнавачаватъ лица, които отговарятъ на условията, предвидени 



въ чл. 105. Тяхната служба се приравнява на подпредседатель въ окръженъ съдъ, която 

заематъ следъ сменяването им. 

 

175. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Съдебните инспектори са длъжни: да 

ревизиратъ съдебните учреждения и прокурорски надзори най-малко по веднъжъ презъ 

годината; да наблюдаватъ за тяхната деятелность и за начина, по който съдиите и другите 

длъжностни лица по съдебното ведомство прилагатъ законите и изпълняватъ служебните 

си обязаности; да отбелязватъ мъчнотиите и пречките, които спъватъ точното прилагане на 

законите или деятелностьта на длъжностните лица и хода на делата; да предлагатъ мерки 

за подобрение, които те намиратъ за необходими, да уведомяватъ министерството за 

всички констатирани отъ тяхъ нарушения на служебните обязаности на длъжностните 

лица по съдебното ведомство и изобщо да изпълняватъ всички други поръчки, за които са 

били натоварени отъ министерството въ кръга на техните длъжности. 

 

176. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Председателите на окръжните съдилища са 

длъжни сами или чрезъ подпредседателите и старшите членове на съда да ревизиратъ 

всяка година подведомствените на съда нотариуси и съдебни пристави и за резултатите да 

уведомяватъ министра на правосъдието. 

 

177. Канцелариите на съдебните места се намиратъ подъ непосредствения надзоръ на 

председателя или на мировия съдия, а за делопроизводството въ канцеларията най-

ближниятъ надзоръ принадлежи на секретаря. 

 

ГЛАВА ХIХ. 

За отговорностьта на длъжностните лица по съдебното 

ведомство. 
 

178. Длъжностните лица по съдебното ведомство отговарятъ по дисциплинаренъ или 

углавенъ редъ. 

 

Забележка. Редътъ за углавната отговорность на длъжностните лица по съдебното 

ведомство е определенъ отъ углавното съдопроизводство. 

 

Отделъ I. 

За дисциплинарното взискание. 
 

179. Длъжностните лица по съдебното ведомство подпадатъ подъ дисциплинарно 

взискание: 

 

1) за опущения, които са произлезли отъ невнимание или отъ незнание на 

обязаностите си по службата; 

 

2) за неизпълнение на правилата и формите при производството на следствия, при 

извършването на съдебните действия и при изпълнението на решенията, за нарушение на 



тези правила и форми; 

 

3) за бавность въ изпълнение на обязаностите си по службата; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) когато са осъдени за престъпление, непосочено 

въ чл. 103 п. 3; 

 

5) (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) когато нарушаватъ едно отъ предписанията на чл. чл. 

147 - 152; 

 

6) когато показватъ постоянна небрежность или очевидна неспособность при 

изпълнение на служебните си обязаности; 

 

7) когато отсъствуватъ въ време на службата безъ отпускъ; 

 

8) за всяко едно вънъ отъ службата частно или обществено действие, което докача 

частьта и достолепието на единъ съдия; 

 

9) когато не пазятъ надлежното приличие въ служебните си отношения, било по 

между си, било къмъ частни лица, било по отношение на началството; 

 

10) когато играятъ хазартни игри, и 

 

11) когато не пазятъ тайна по службата си. 

 

180. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Дисциплинарните наказания са: 

 

1) забележка; 

 

2) мъмрене; 

 

3) лишение отъ старшинство; 

 

4) лишение отъ право на повишение въ длъжность или въ заплата; 

 

5) временно отстранение отъ длъжность, и 

 

6) уволнение отъ служба. 

 

181. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Забележката е обръщане внимание върху 

допуснатите неправилности съ предупреждение да не се повтарятъ. Тя се прилага въ 

случаите на незначителни нарушения. 

 

182. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Мъмренето е укоряване съ изрично 

приканване виновния да се поправи; то има за непосредствено последствие лишаването на 

виновния отъ заплата за 3 до 10 дни. 

 



183. (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Лишението отъ старшинство може да трае отъ 

единъ месецъ до две години. 

 

Наказанието лишение отъ право на повишение може да бъде отменено по същия редъ, 

по който е било то наложено, но въ никой случай не по-рано отъ изтичането на 

петгодишно непорочно поведение на длъжностното лице, което е било подвъргнато на 

това наказание. При това, последното се заменява съ лишение отъ старшинство за три 

години. 

 

(Изменена: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Къмъ означените въ този членъ наказания 

може да се присъедини и преместването на виновния на същата или друга равна и 

сменяема длъжность. 

 

184. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Отстранението отъ длъжность не може да бъде 

произнесено за срокъ по-малъкъ отъ единъ месецъ и по-дългъ от шесть месеца. 

 

Презъ време на отстранението осъдениятъ губи заплатата си. 

 

185. Длъжностните лица по съдебното ведомство така също се отстраняватъ отъ 

длъжностьта си, когато е възбудено срещу тяхъ углавно преследване за едно от 

престъпните деяния, изброени въ чл. 103 п. 3. 

 

186. Длъжностните лица по съдебното ведомство могатъ да бъдатъ отстранени отъ 

длъжностьта си и въ следующите случаи: 

 

1) когато е възбудено срещу тяхъ углавно преследване и за непредвидените въ чл. 103 

п. 3 престъпни деяния; 

 

2) когато са осъдени по дисциплинаренъ редъ на уволнение отъ службата си и са 

обтъжили решението на дисциплинарния съдъ. Въ тоя случай за отстранението се 

произнася надлежниятъ дисциплинаренъ съдъ. 

 

(Изменена: З. отъ 5 май 1910 год.) Ако следствието е възбудено за престъпление по 

службата, отстранението се постановява отъ съда, който е предалъ длъжностното лице на 

съдъ, а въ случай на общо престъпление - отъ дисциплинарния съветъ, по предложението 

на министра на правосъдието. 

 

187. Въ всичките предвидени въ предидущите два члена случаи отстранението трае до 

свършването на углавното или дисциплинарното преследване. Това отстранение няма нито 

углавенъ, нито дисциплинаренъ характеръ, освенъ въ случаите, когато преследването се 

свърши съ окончателно осъждане. 

 

Ако възбуденото срещу отстранения чиновникъ углавно следствие се прекрати или 

той се оправдае по съдъ съ влязла въ законна сила присъда, то цялата заплата за презъ 

времето на отстранението му се връща, освенъ ако последва дисциплинарно осъждане (чл. 

161, ал. 2, п. 2, буква а). 

 



188. Въ случаите на чл. чл. 184 и 185 министърътъ на правосъдието може да делегира 

други съдии да заематъ мястото на отстранените съдии. 

 

189. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Уволненото по дисциплинаренъ редъ 

длъжностно лице не може да бъде назначено отново на служба. 

 

190. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Предвидените въ чл. 180 дисциплинарни 

наказания могатъ да се налагатъ или постепенно, или всяко едно за пръвъ пътъ, споредъ 

важностьта на случая. 

 

Длъжностните лица по съдебното ведомство, които са два пъти отстранявани отъ 

длъжность, се уволняватъ по дисциплинаренъ редъ. 

 

191. Ако съдията, който е билъ наказанъ съ дисциплинарните наказания "забележка" 

или "мъмрене" и въ продължение на две години не е билъ подвъргнатъ на ново 

дисциплинарно взискание, то действието на забележката или на мъмренето се заличава. 

 

При същите условия действието на отстранението се заличава следъ изтичането на 

три години. 

 

192. Прокурорите и техните заместници подлежатъ на едно отъ изброените въ чл. 180 

дисциплинарни накацания направо отъ министра на правосъдието, но не преди да имъ 

поиска предварително обяснение. 

 

193. Канцеларските служители подлежатъ на дисциплинарно наказание: забележка, 

мъмрене, глоба до 50 л. и уволнение отъ служба - по усмотрението на председателя или на 

прокурора, при които служатъ. 

 

194. Забележката или мъмренето, когато те се налагатъ по усмотрението на 

началствующето лице, се правятъ устно или писмено. 

 

Отделъ II. 

За реда на дисциплинарното производство. 
 

195. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) При всеки окръженъ и апелативенъ съдъ и при 

върховния касационенъ съдъ се учреждава по единъ дисциплинаренъ съветъ, на който са 

подсъдни дисциплинарните дела, възбудени срещу нотариусите, съдебните пристави, 

кандидатите за съдебна длъжность, секретарите, подсекретарите, архиварите, 

регистраторите и техните помощници, състоящи при същите съдилища, както и срещу 

секретарите на съдебните следователи и мировите съдилища. 

 

196. (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Поменатиятъ въ горния членъ дисциплинаренъ 

съветъ се състои отъ трима съдии въ съдилищата съ едно отделение, и отъ петь души - въ 

съдилищата съ две и повече отделения, избирани за една година отъ общото събрание на 

съда, при който състоятъ, съ тайно гласоподаване. 

 



197. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ от 1917 год.) При всеки апелативенъ съдъ заседава 

особенъ дисциплинаренъ съветъ за разглеждане дисциплинарните дела на мировите съдии, 

членовете, съдебните следователи, подпредседателите и председателите на окръжните 

съдилища, подведомствени на тоя апелативенъ съдъ, при който състои дисциплинарния 

съветъ. 

 

Този съветъ се състои отъ председателя на апелативния съдъ и отъ шесть съдии въ 

същия съдъ, които се избиратъ, въ началото на всяка година, отъ общото събрание на съда, 

съ тайно гласуване. 

 

Съветътъ не може да заседава въ съставъ по-малко отъ петь члена, включително и 

председательтъ. 

 

198. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) При върховния касационенъ съдъ 

заседава висшъ дисциплинаренъ съветъ, който се състои отъ първия председатель на 

същия съдъ и шесть съдии, избрани, въ началото на всяка година, отъ общото събрание на 

съда, съ тайно гласуване. 

 

Съветътъ не може да заседава въ съставъ по-малко отъ петь членове, включително 

председателя. 

 

199. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Висшиятъ дисциплинаренъ съветъ 

разглежда дисциплинарните дела, заведени срещу съдиите на апелативните съдилища и 

онези на върховния касационенъ съдъ. 

 

200. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Ако дисциплинарното дело се отнася до две 

или повече длъжностни лица по съдебното ведомство, отъ които едни са подсъдни на по-

горенъ дисциплинаренъ съветъ, а други на по-доленъ, то всички тези лица съ съдятъ въ по-

горния дисциплинаренъ съветъ. 

 

201. Дисциплинарното производство се възбужда срещу съдиите и съдебните 

следователи или по определение на съда, по реда на надзора, или по предложение на 

министра на правосъдието, а върху другите длъжностни лица отъ съдебното ведомство - 

отъ председателя или отъ прокурора. 

 

(Нова ал.: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Председателите и подпредседателите на 

съдилищата са длъжни да внасятъ всеки пътъ въ разпоредително заседание съобщенията 

на съдиите-докладчици за констатираните отъ тяхъ опущения, нередовности или бавность 

въ производството на делата и преписките, за обсъждане въпроса: има ли достатъчно 

основание и поводъ за възбуждане на дисциплинарно преследване на виновните 

длъжностни лица. Каквото и да е решението на съда по този въпросъ, то се препраща съ 

цялата преписка въ надлежния дисциплинаренъ съветъ, за което се уведомява 

министърътъ на правосъдието. 

 

202. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) Следъ получването съобщението за 

поводъ за дисциплинарно преследване, дисциплинарното дело, заедно съ всички сведения 

и книжа, които се отнасятъ до тоя предметъ, се внася отъ председательтъ или 



председателствующиятъ дисциплинарния съветъ въ разпоредително заседание за 

разрешение на въпроса: има ли нужда отъ предварително дирене, произвеждането на което 

се възлага на едного отъ членовете му. 

 

203. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) При предварителното обсъждане на едно 

дисциплинарно дело, дисциплинарниятъ съветъ е длъженъ да събере всички справки по 

делото и да поиска обяснения, които обвиняемото длъжностно лице има право да 

представи писмено. 

 

(Нова ал.: З. отъ 5 май 1910 год.) Срещу постановлението на дисциплинарния съветъ, 

съ което се отхвърля поводътъ за възбуждане на дисциплинарно преследване, 

прокурорскиятъ надзоръ може да подаде протестъ въ надлежния по-горенъ 

дисциплинаренъ съветъ. 

 

204. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Следъ пълното обяснение на делото, то се 

внася на разглеждане и решаване въ съдебно заседание на дисциплинарния съветъ. 

 

Предложението на министра на правосъдието се внася направо за разглеждане въ 

съдебно заседание. 

 

205. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Когато ще се разглежда делото отъ 

дисциплинарния съветъ, призовава се обвиняемиятъ, който има право да се яви самъ въ 

заседанието за лично обяснение. Повереници не се приематъ за това. 

 

Призоваването на обвиняемото длъжностно лице, ако то се намира въ седалището на 

съда, става съ призовка, въ затворенъ пликъ, а ако длъжностното лице се намира вънъ отъ 

седалището на съда, призоваването става по пощата, съ препоръчано писмо и обратна 

разписка. Неявяването на правилно призоваемия обвиняемъ не спира разглеждането на 

делото. 

 

206. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Следъ възбуждането на дисциплинарното 

производство, дисциплинарниятъ съветъ е длъженъ да разглежда делото въ разстояние на 

единъ месеченъ срокъ. 

 

207. Въ дисциплинарните дела отвеждането на съдиите става на общо основание. 

 

208. Дисциплинарните дела се разглеждатъ при закрити врата, освенъ когато 

обвиняемиятъ самъ желае да се разгледа делото му публично. Въ тоя случай обвиняемиятъ 

има право да си вземе защитникъ. 

 

209. (Измененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.) При разглеждане дисциплинарни дела 

съветътъ не се подчинява на никакви други форми, освенъ ония, които са показани по-горе 

и редътъ за обяснение на делото зависи изключително отъ благоусмотрението на съвета, 

но преди да постанови решението, съветътъ е длъженъ да изслуша заключението на 

прокурора, а следъ това и обясненията на подсъдимия или на защитника му. 

 

(Нова ал.: З. отъ 5 май 1910 год.) Членовете на дисциплинарния съветъ са съвършено 



свободни при оценката на доказателствата, които уличаватъ или оправдаватъ лицето, 

противъ което е възбудено дисциплинарно преследване, както и при определяне степеньта 

на вината му. При постановяване на решението те са длъжни да се ръководятъ свободно 

отъ вътрешното си убеждение, основано на представените въ делото доказателства, и на 

обязаностите имъ строго да запазватъ достойнството и престижа на съдебното съсловие. 

 

(Нова ал.: З. отъ 5 май 1910 год.) Ако липсватъ достатъчни доказателства за 

виновностьта на обвиняемото лице, но отъ делото става явно, че, при все това, то е 

изгубило предъ общественото мнение онова доверие, уважение и авторитетъ, които се 

изискватъ отъ длъжностьта му, дисциплинарниятъ съветъ може да представи на министра 

на правосъдието да го уволни отъ длъжность. 

 

210. При разглеждане на делото, ако се открие друго нарушение или опущение, 

извършено отъ обвиняемия, то съвета, споредъ обстоятелствата може да разгледа изедно и 

двете дела или да даде на другото новъ ходъ, споредъ реда, показанъ по-горе. 

 

211. Следъ разглеждането на делото съветътъ постановява резолюция, а решението 

трябва да е готово въ окончателна форма вътре въ седемъ дни и незабавно да се съобщи на 

обвиняемия. 

 

212. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Противъ решението на дисциплинарните 

съвети при окръжните и апелативните съдилища осъдените иматъ право да подаватъ 

апелативни тъжби, а лицата отъ прокурорския надзоръ - протести, въ седмодневенъ срокъ, 

считанъ отъ връчване преписъ отъ решението за осъдения, а за прокурора - отъ 

обявяването на решението. 

 

Апелативните тъжби и протестите на прокурорите противъ решенията на 

дисциплинарните съвети, състоящи при окръжните съдилища, се подаватъ въ 

дисциплинарните съвети, състоящи при апелативните съдилища, а онези противъ 

решенията на последните - въ висшия дисциплинаренъ съветъ. 

 

Решенията на дисциплинарния съветъ, състоящъ при апелативенъ съдъ, постановени 

въ качество на втора инстанция, както и онези на висшия дисциплинаренъ съветъ, са 

окончателни и неподлежатъ на никакво по-нататъшно обтъжване. 

 

213. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Тъжбите и протестите съ всичките книжа и 

документи, които се отнасятъ до делото, се подаватъ председателю на онзи 

дисциплинаренъ съветъ, който е решилъ делото; той препраща всичко въ по-горния 

дисциплинаренъ съветъ, който, въ съдебно заседание, по реда, указанъ по-горе, решава 

делото въ срокъ не по-дългъ отъ един месецъ. 

 

214. Когато се разгледватъ дела по тъжби и протести, се пазятъ правилата, показани 

по-горе въ чл. чл. 195 и 200. 

 

215. За всяко окончателно решение, което е станало по дисциплинаренъ редъ, трябва 

да се съобщава министру на правосъдието, който се разпорежда, щото постановеното 

дисциплинарно наказание да се запише въ послужния списъкъ на осъдения. 



 

Въ случай, че длъжностното лице е осъдено на дисциплинарно наказание: 

отстранение или уволнение от службата, това наказание се изпълнява чрезъ указъ, ако се 

касае до съдии, а съ заповедъ отъ надлежното началствующе лице, ако се касае до други 

длъжностни лица. 

 

216. При разглеждането на едно дело по дисциплинаренъ редъ, ако се покажатъ 

обстоятелства, споредъ които виновниятъ подлежи на углавенъ съдъ, то дисциплинарното 

производство се спира, а подсъдимиятъ се предава на углавенъ съдъ, споредъ правилата на 

углавното съдопроизводство. 

 

217. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Дисциплинарното производство не може да 

бъде наченато ако са изтекли три години отъ извършване на действието, опущението или 

бавностьта, което подлежи на дисциплинарно преследване. 

 

ГЛАВА ХХ. 

За отчета на съдебните места. 
 

218. Въ началото на всяка година се събиратъ въ министерството на правосъдието 

отчетите отъ всичките съдебни места и прокурори за хода на делата и за подсъдимите 

презъ изтеклата година. Тези отчети се съставляватъ по начина и формата, определени въ 

общия правилникъ за вътрешния редъ и делопроизводството въ съдебните места. 

 

219. Отчетите се съставляватъ отъ секретарите подъ непосредственото наблюдение на 

председателите и на прокурорите и се разгледватъ въ общо събрание. 

 

220. Отчетите на мировите съдии, заедно съ отчетите на окръжните съдилища, се 

представляватъ въ надлежния апелативенъ съдъ. Отъ тези отчети и отъ отчета на самия 

апелативенъ съдъ се съставя единъ общъ отчетъ, който, следъ като се разгледа въ общо 

събрание, представя се на министра на правосъдието. 

 

221. Отчетите отъ прокурорите на окръжните съдилища се представятъ на прокурора 

въ апелативния съдъ, който, отъ тяхъ и отъ своя отчетъ съставлява новъ отчетъ изобщо, 

който представя на министра на правосъдието. 

 

222. Върховниятъ касационенъ съдъ изпраща копие отъ годишния си отчетъ въ 

министерството на правосъдието. 

 

ГЛАВА ХХI. 

За съдебния езикъ. 
 

223. Съдебниятъ езикъ е български. 

 

224. Ако страните не владеятъ български езикъ, привиква се преводачъ за сметка на 

страните. Съставяне особенъ проколъ на чуждъ езикъ не се позволява, но съдътъ може да 



позволи вместянето на някои фрази или думи, изказани отъ страните и имеющи особено 

значение за самото дело. 

 

Безъ преводачъ може да се говори на чуждъ езикъ само когато както всичките съдии, 

тъй и страните владеятъ чуждия езикъ. 

 

225. Лицата, които незнаятъ български езикъ, полагатъ клетва на оня езикъ, който те 

владеятъ. 

 

226. Преводачите могатъ да бъдатъ отвеждане на същите основания, както и 

свидетелите и вещите люде. 

 

ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА. 
 

227. (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Съдиите и съдебните следователи, които 

настоящиятъ законъ завари на служба, ставатъ несменяеми, ако са съ юридическо 

образование и ако, при това, са прослужили или прослужатъ най-малко петь години като 

съдии, прокурори, съдебни следователи или адвокати. 

 

(Изменена: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Забележка. Две години адвокатска практика, 

както и две години държавна, окръжна или общинска служба на юристите, издържали 

теоретико-практически изпитъ, се счита за една година съдийска. 

 

Ония юристи, които, до влизането въ сила на закона за полагане теоретико-

практически изпитъ, са придобили права на съдия или адвокатъ, счита се, че са издържали 

такъвъ и се ползуватъ отъ разпоредбите на чл. 227. 

 

228. (Измененъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Лицата, които до встъпването въ сила на 

настоящия законъ са придобили правото на адвокатъ или адвокатски помощникъq си 

запазватъ тия качества и за напредъ, безъ да се изискватъ отъ тяхъ други условия. 

 

За въ бъдеще също не губятъ правото за адвокатъ или адвокатски помощникъ и ония 

лица, които, при действието на закона за адвокатите отъ 1888 г., и следующите 

законоположения, са имали право да бъдатъ признати за такива, но по някои причини, като 

напр. поради нахождането имъ на служба, не са могли да се възползуватъ отъ тия права 

или, следъ като са се възползували, престанали са да ги упражняватъ по същите причини. 

 

Забележка. Практиците съдии, които са упражнявали до 12 януарий 1899 г. съдийска 

служба, събрано десетъ години, или иматъ III-класно образование и само четири годишна 

съдийска служба до същата дата, могатъ да бъдатъ помощници адвокати. Всички други 

практици съдии, както и съдебните пристави, които иматъ три годишна практика, могатъ 

да бъдатъ ходатаи по изпълнение на решения, а също и просбописци. 

 

229. (Новъ: З. отъ 5 май 1910 год.) Кандидатите за съдебна длъжность, които 

настоящиятъ законъ завари на служба, ще доискаратъ стажа си по старото 

законоположение. Те, както и ония, които са прекарали стажа си до влизане на настоящия 



законъ въ сила, могатъ да бъдатъ назначавани на самостоятелна съдийска длъжность, 

съгласно изискванията на старото законоположение. 

 

230. (Отмененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.). 

 

231. (Отмененъ: З. отъ 30 декемврий 1911 год.). 

 

232. Секретарите и подсекретарите при съдебните и прокурорски места, нотариусите 

и техните секретари, които са прослужили най-малко две години, могатъ да бъдатъ 

просбописци. 

 

Забележка I. Министърътъ на правосъдието ще уреди съ единъ особенъ правилникъ 

кои лица и при какъвъ цензъ и условия за напредъ ще могатъ да упражняватъ 

просбописката професия. 

 

Забележка II. (Прибавена: З. отъ 6 мартъ 1906 год.) Тия просбописци могатъ да бъдатъ 

ходатаи по изпълнение решения, ако издържатъ изпитъ предъ една комисия при 

окръжните съдилища отъ трима съдии, назначени отъ министерството на правосъдието и 

по програма, изработена отъ същото. 

 

233. (Измененъ: З. отъ 9 априлъ 1917 год.) Придобитите права на съдии и адвокати въ 

новоосвободените земи си оставатъ запазени. 

 

234. Настоящиятъ законъ отменява закона за устройството на съдилищата въ България 

отъ 25 май 1880 г. и всичките други закони и наредби, които противоречатъ на неговите 

разпореждания. 

 

Той влиза въ сила отъ деня на обнародването му въ "Държавенъ Вестникъ". 
 


