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Дисертационният труд е обсъден на заседание на катедра „История и археология” и 
насочен за  публична защита с  решение на ФС на  Факултет „Хуманитарни науки” на 
Шуменския университет.

Дисертационният  труд  съдържа  510  страници,  съставен  е  от  увод,  четири  глави, 
заключение, приложение и литература с 524 източника.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 26 юни 2013 г. от 10.00 ч. в зала 
№309,  Корпус  1 на  Шуменския  университет  на  открито  заседание  на  Научното 
жури. 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се всеки работен 
ден  от  9.00  ч  до  17.00  ч.  в  канцеларията  на  катедра  „История  и  археология”, 
кабинет №301, ет. 3, Корпус 1, както и на сайта на университета – www.shu-bg.net
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След  Освобождението  от  османско  владичество  българският 

законодател  се  изправя  пред  трудната,  мащабна  и  отговорна  задача  – 

формирането на националната съдебна система. Тя е част от изграждането 

на основите на българската държава и нейните структури на управление. 

Законът за устройството на съдилищата (ЗУС) е правната основа, 

върху  която  се  формира  и  развива  съдебната  система,  затова  съвсем 

естествено  той  се  оказва  приоритет  в  законодателната  дейност  на  много 

български правителства.

Законодателството  в  областта  на  съдоустройството  е  обект  на 

изследване от юристи, историци и политолози. В съответствие с целите на 

дисертацията вниманието на автора е изцяло насочено към анализиране и 

оценка  на  историята  на  подготовката,  приемането  и  съдържанието  на 

разпоредбите, отнасящи се до въвеждането и прилагането на принципа на 

несменяемост  на  съдиите  и  прокурорите,  както  и  на  нормите, 

регламентиращи  основни  принципи  и  институти,  които  имат  пряко  или 

косвено отношение към неговото приложение и действие.

Актуалност на темата

Актуалността на изследвания проблем се определя: от мястото на 

съдебната  власт  в  устройството  на  държавата  и  значението  й  за  нейното 

нормално функциониране; от същността на принципа на несменяемост като 

условие  и  фактор  за  независимостта  на  съдебните  места  и  лица;  от 

необходимостта  да  се  осветли  историческият  път  на  въвеждането  и 

утвърждаването на  несменяемостта  на  съдиите и  прокурорите и неговите 

основни  характеристики,  което  позволява  да  се  разкрият  традициите  и 

приемствеността  през  различните  периоди  в  развитието  му;  от 

възможността  направените  изводи  и  обобщения  да  се  използват  за 

подобряване на уредбата и дейността на съвременната съдебна система; от 

създаването  на  модел  на  изследване,  който  може  да  се  приложи  при 

проучването на този проблем и в днешно време.

Практическата значимост на дисертацията се определя и с оглед 

на процесите, които протичат в съвременното българско правораздаване, на 

проблемите и трудностите, с които то се сблъсква в отстояването на своята 
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независимост и самостоятелност. В този смисъл естеството на изследването 

отразява не само тясно професионалния, но и широкия обществен интерес 

към разглежданата тема.

Обем и структура на дисертационния труд

Печатният обем на дисертацията е 498 стр. 

От гледна точка на структурата дисертационният труд е съставен 

от  следните  елементи:  увод,  четири  глави,  заключение,  пълна  и 

систематизирана  библиография  на  използваните  архивни и документални 

извори и научна литература, приложение, което съдържа списък на всички 

съдоустройствени закони с техните изменения и допълнения, подредени по 

датата и годините на публикуването им в „Държавен вестник”.

Изложението  във  всяка  глава  е  структурирано  в  параграфи,  а 

последните в точки, в които тематично са обособени въпросите, свързани с 

изследването.

Заключението е изградено в две части. В първата се представят 

общите изводи и обобщения, произтичащи от направеното изследване, а във 

втората се обосновава и представя периодизацията на съдоустройственото 

законодателство и на историята на несменяемостта.

Библиографията  включва:  архивни  материали,  документи, 

статистически  източници,  периодичен печат,  списания,  мемоари,  спомени 

дневници, монографии, студии и статии, подредени в самостоятелни групи.

Вътрешната  структура  е  съобразена  и  подчинена  изцяло  на 

историческата  последователност  на  приемането,  измененията  и 

допълненията  на  законите  за  устройството  на  съдилищата,  в  които  се 

регламентира  статутът  на  несменяемост  на  магистратите.  Поради  тази 

причина обособените от автора периоди и етапи, въпреки и съобразени с 

общо възприетата  периодизация на историята  на българската  държава,  се 

отличават в известна степен от нея.

Дисертацията  е  иновативна  разработка.  Създаден  и  осъществен  е 

авторски  изследователски  модел.  Използвана  е  солидна  документална  и 

теоретична база. 
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Обект, предмет, цели и задачи

Обект  на  изследването  е  законодателната  уредба  на  общите 

граждански  съдилища,  като  в  определени  случаи  се  прави  сравнение  и 

паралел с начина на решаване на разглежданите проблеми и в специалните 

съдилища. Конкретно това е дейността на различни държавни, политически 

и  професионални  институции,  свързани  изцяло  или  частично,  пряко  или 

косвено  с  подготовката  и  приемането  на  законите  в  областта  на 

съдоустройството,  с  уредбата  и  функционирането  на  съдебната  система. 

Вниманието  на  автора  е  насочено  преди  всичко  към  онези  части  или 

разпоредби  на  съдоустройствените  закони,  които  се  отнасят  пряко  до 

несменяемостта на съдиите и прокурорите в общите (граждански) съдилища 

или имат непосредствено отношение към нея и към статуса на съдиите. 

В дисертацията е възприет цялостен подход към разбирането на 

същността, целите и значението на принципа на несменяемост и историята 

на  законодателното  му  формулиране  и  уредба.  В  такъв  аспект 

историческият и теоретичен фокус е поставен върху взаимовръзката между 

идеята,  нейното  възприемане,  осмисляне  и  преформулиране  от 

политическите и професионални субекти, законодателното й утвърждаване 

и  практическите последици  от  това.  Отправна  точка  в  тази  насока  при 

организацията  на  дисертационното  изследване  е  тезата  за  откриване  на 

историческите, политическите и правни причини и условия за възприемане 

на конкретния модел на несменяемост.

В рамките на този интегративен и интердисциплинарен подход са 

определени целите и задачите на изследването.

Основната цел, която си поставяме, е: да изследваме историята на 

възникването  и  развитието  на  идеята  за  въвеждане  и  утвърждаване  на 

принципа  на  несменяемост  и  неговата  правна  уредба  в  контекста  на 

политиката  на  управляващите  и  позициите  и  исканията  на  правната 

общност,  да  очертаем  периодите,  през  които  преминава;  да  покажем 

спецификата на българския модел на несменяемост, да разкрием мястото му 

в уредбата и в организацията на дейност на съдилищата, неговата роля и 
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значение за утвърждаване независимостта и авторитета на съдебната власт; 

да докажем, че утвърденият статут на несменяемост на българските съдии и 

прокурори е непосредствен резултат от една страна от обстоятелството, че 

принципът на несменяемост не е установен в Търновската конституция, а от 

друга  от  единодушното  възприемане  на  условната  несменяемост  от 

политическите  партии,  въпреки  съпротивата  на  съдийството  и  правната 

общност.

Дисертационният труд има за задача: да проследи отношението и 

позициите на партиите и правителствата към несменяемостта на съдиите и 

прокурорите и тяхната еволюция, декларирани в основните им политически 

и  предизборни  документи,  както  и  практическата  им  реализация  и 

последиците  от  нея  за  правораздаването;  да  се  разкрие  значението  на 

законопроектите,  съдържащи  този  принцип,  но  които  по  една  или  друга 

причина не са приети или не влизат в действие; да се изясни позицията на 

съсловните  организации  на  съдиите,  адвокатите  и  юристите  към 

подготвяните законопроекти и отношението на управляващите към техните 

оценки  и  предложения;  да  се  анализира  и  оцени  публичният  и 

парламентарният  дебат  във  връзка  с  подготовката  и  приемането  на 

отделните закони; да се изследва състоянието и дейността на съдилищата, 

основните трудности и проблеми,  с които те се сблъскват;  да се разкрие 

същността  на  политическата  паратизанщина  и  последиците  от  нея  за 

развитието на съдебната система.

Най-общо настоящото изследване цели да предложи един първи 

историко-правен  отговор  на  проблем  разположен  в  миналото,  но  имащ 

пряко  отношение  към  потребностите  на  съвременното  съдоустройствено 

законодателство и съдебна практика.

Хронологичните  рамки  на  работата  (1879-1944  г.)  обхващат 

периода от приемането на Търновската конституция до първата половина на 

40-те  години  на  XX  век.  Те  бележат  началото  и  края  на  процеса  на 

въвеждане и утвърждаване на несменяемостта на съдиите и прокурорите в 

България от Освобождението до политическите промени след 9 септември 

1944 г. 
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Методологически основи на изследването

Дисертацията  се  основава  на  комплекс  от  общонаучни  и 

специални методи на научно изследване.

От  общонаучните  методи  най-широко  приложение  намират 

историческият и диалектическият метод.

С помощта на историческия метод се проследява възникването и 

развитието  на  идеята  и  законодателната  уредба  на  несменяемостта  и 

свързаните  с  нея  правни  институти.  Черпят  се  аргументи  за  тяхната 

политическа  целесъобразност  и  правна  обоснованост.  Разкрива  се 

еволюцията във възгледите и политиката на различните партии, динамиката 

в подхода и отношението на Съюза на българските съдии и на Съюза на 

адвокатите към предлаганите и узаконени условия на несменяемост. 

Диалектическият  метод,  в  съчетание  с  индуктивно  логическия 

подход, позволява да се осветлят същността и тенденциите в развитието на 

изследваните  исторически  събития  и  правни  институти,  спомага  да  се 

изясни  връзката  и  взаимодействието  между  динамично  изменящите  се 

политически  условия,  законодателната  политика  на  отделните  партии  и 

правителства, позициите на правната общност и уредбата на несменяемостта 

на съдиите и прокурорите.

Сред  специалните  научни  методи  най-широко  приложение 

намира сравнително-правният метод. Чрез него уредбата на несменяемостта 

на съдиите и прокурорите и свързаните с нея правни институти се сравняват 

и оценяват в развитие. 

Прилаганият  проблемно-хронологичен  и  сравнително-правен 

подход позволява не само да се проследи постъпателния ход на този близо 

65  годишен  процес,  но  най-важното  дава  възможност  да  се  сравнят 

различните закони, да се откроят новите моменти в тяхната подготовка, в 

съдържанието и приложението им. По този начин идеите и политиката на 

партиите  и  професионалните  организации  и  законодателните  промени  се 

разглеждат в тяхната взаимовръзка, обусловеност и развитие във времето.
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Съдържание на дисертационния труд

В Увода се разкрива обективната потребност от едно подробно и 

систематично историко-сравнително-правно изследване на законодателната 

уредба  на  несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите.  Очертават  се 

основните цели и задачи,  вътрешната  структура  на  изложението,  както и 

използваните  научни  методи.  Прави  се  задълбочен  преглед  на 

библиографските източници и на степента на разработеност на темата в тях.

Специално внимание се отделя на изясняването на същността и 

съдържанието  на  принципа  на  несменяемост,  неговото  значение  за 

утвърждаване независимостта  и самостоятелността  на съдебната  власт,  за 

формирането  и  израстването  на  съдиите  като  безпристрастни  и истински 

защитници  на  интересите  на  гражданите  и  на  обществото.  Разкрива  се 

връзката  му  с  останалите  принципи,  които  определят  правния  статус  на 

магистратите,  а  именно  –  принципа  на  независимост  и  принципа  на 

неприкосновеност.

Очертават се обективните и специфични за страната исторически, 

политически  и  юридически  фактори  и  причини,  които  изискват 

възприемането  на  несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите,  както  и 

пътищата за нейното налагане. Изтъква се, че тя е обусловена и произтича 

от  конституционния  принцип  на  разделение  на  властите  и  представлява 

необходимо и най-важно условие, макар и не единственото, за гарантиране 

независимостта и автономността на правораздаването. 

Несменяемостта  се  разглежда  във  взаимодействие  с  останалите 

принципи  и  институти  на  съдоустройството,  като  се  изяснява  тяхното 

значение и роля за успешното й функциониране. Стремежът е да се осветли 

правната  среда,  в  която  тя  се  изгражда  и  развива.  Анализът  на 

организацията и уредбата на съдилища е подчинен на тази цел и поради това 

е не само необходим, но и неизбежен. Избраният подход позволява да се 

разкрие същността на принципа на несменяемост не изолирано и самоцелно, 

а  в  контекста  на  цялостното  развитие  на  устройството  на  общите 

граждански съдилища.
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Статутът  на  несменяемост  на  съдиите  се  извежда  и  обособява 

като  специфична  част  от  идейната  идентичност,  от  законодателната  и 

управленската  дейност  на  Либералната,  Народната,  Либералната 

(радославистка), Демократическата, Прогресивнолибералната партия, БЗНС, 

Демократическия  сговор,  и  на  непартийните  правителства  по  време  на 

Режима на пълномощията и след 19 май 1934 г. през мандата, на които се 

приемат  нови  съдоустройствени  закони  или  се  правят  изменения  и 

допълнения в тях.

Аргументира се изводът,  че  поради липсата  на конституционна 

уредба  законодателят  създава  особен  модел  на  несменяемост,  който  се 

формира  под  влияние  както  на  специфичните  условия  в  страната  и 

състоянието  на  съдебната  система,  така  и  на  партийните  пристрастия  и 

политическата  целесъобразност.  Отбелязва  се,  че  неговото  изработване  и 

прилагане  е  съпроводено  с  постоянен  сблъсък  между  професионалния 

стремеж  за  несменяемост  на  всички  съдии  и  прокурори  от  деня  на 

назначаването  им  на  длъжност  в  съдебното  ведомство  и  партийно-

политическото  разбиране  за  несменяемостта  като  частична  и  условна 

несменяемост.  В тази  борба различните  парламенти  се  оказват  послушно 

оръдие в ръцете на управляващите.

В основната част на увода се посочват причините за избора на 

темата и се формулират тезата и целите на дисертационния труд. 

Самостоятелно се анализират историографските източници през 

периодите 1880-1944 г., 1944-1989 г. и от 1990 г. до днес. Констатира се, че в 

нашата  и  чуждестранната  литература  липсва  специално  изследване, 

посветено  на  историята  на  несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите. 

Неизследвана  като  цяло  е  и  законодателната  дейност  на  политическите 

партии  в  областта  на  съдоустройството  и  в  частност  по  въпроса  за 

несменяемостта на съдиите и прокурорите. Не е намерил научно осветление 

и  процесът  на  подготовка  на  съдоустройствените  законопроекти,  както  и 

обсъждането им в Народното събрание. Същото се отнася и за публичните 
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дискусии и в частност за отношението и позициите на съюзните органи на 

съдиите, адвокатите и юристите.

Дефинирани  са  причините  и  мотивите  за  избор  на  темата,  а 

именно: липсата на изследване на историята на въвеждането и прилагането 

на принципа на несменяемост;  значението на последния за развитието на 

правораздаването, за независимостта на съдебната система и не на последно 

място  богата  му  политическа  и  парламентарна  “биография”,  архивно, 

документално и статистическо наследство.

Обосновава се тезата,  че главната причина за бавното и трудно 

възприемане  и  налагане  на  несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите  в 

общите граждански съдилища, за утвърждаването на модела на условната, 

частична и поетапна несменяемост, се дължи, от една страна, на липсата на 

конституционна  уредба  на  принципа  на  несменяемост,  а  от  друга  -  на 

политиката  на  управляващите  партии,  насочена  към  съхраняване  и  дори 

разширяване  на  административния  контрол и  политическия  натиск  върху 

съдебните  места  и  лица.  Израз  на  тази  политика  е  нежеланието  да  се 

обвържи  несменяемостта  с  качеството  съдия  и  магистратите  да  стават 

несменяеми  от  момента  на  встъпването  им в  длъжност,  както  и  късното 

узаконяване на несменяемостта на прокурорите.

Разкрива се съдържането и значението за написването на работата 

на  привлечения  богат  архивен,  документален,  книжовен  и  статистически 

материал,  на  използваните  различни  и  разнообразни  по  своя  произход  и 

характер източници на информация – исторически, правни и политически.

Посочва се, че в научен оборот са въведени нови, автентични и 

непубликувани  архивни  материали  от  архивите  на  Министерството  на 

правосъдието,  на  Народното  събрание,  на  политически  партии,  лични 

фондове,  съхранявани  в  Централния  държавен  архив,  Българския 

исторически архив към Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 

Научния архив на Българската академия на науките.

Те, заедно със стенографските дневници на Народното събрание 

от Учредителното събрание в Търново до XXV ОНС, официалните доклади, 

решения,  инструкции,  отчети  и  писма  на  Министерския  съвет  и  на 
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Министерството на правосъдието, Държавен вестник, годишните сборници 

от  закони,  издавани  от  Министерството  на  правосъдието,  са  основната 

изворова  база  на  изследването,  главните  източници  на  сведения  за 

подготовката,  обсъждането и приемането на съдоустройствените закони и 

тяхното съдържание, за направените от нас изводи и оценки за уредбата на 

съдилищата, статуса на съдиите и отношението на политическите партии и 

управляващите към принципа на несменяемост. В тази посока като важен и 

ценен източник се отбелязват документите (програми, решения и резолюции 

на конгреси, предизборни платформи и други) на политическите партии, в 

които  се  очертават  вижданията  и  целите  им  в  областта  на 

съдоустройственото  законодателство,  представляващи  част  от  цялостната 

им законодателна политика.

Съществено значение за анализа и изводите, които са направени в 

дисертацията, се отдава на протоколите, резолюциите, решенията и другите 

документите  на  ръководните  органи  на  Дружеството  (Съюза)  на 

българските съдии, на Съюза на адвокатите, на конгресите на юристите, а 

също и на документите (протоколи, решения, писма) на работните комисии, 

натоварени  с  изготвянето  на  законопроектите,  на  техните  изменения  и 

допълнения.

Специално се изтъква,  че по-пълното и цялостно изясняване на 

изследвания  проблем  става  на  базата  на  информацията  от  периодичния, 

партийния  печат  и  специализираните  периодични  издания  -  обществено-

политически, исторически и юридически списания, органи на официални и 

държавни  институции.  Поради  фактологичната  им  стойност,  те  са 

същевременно един своеобразен исторически и правен архив. 

По подобен начин могат да се оценят и личните архиви, спомени 

и дневници на министри на правосъдието, на политически и партийни дейци 

- К. Иричек, Ст. Стамболов, К. Стоилов, Ив. Евстр. Гешов, К. Муравиев, П. 

Абрашев, Д. Ганчев, Ст. Данев, В. Митаков, Т. Васильов, А. Малинов, Н. 

Мушанов, и друга мемоарна литература. Те позволяват да се разкрият някой 

особености  и  детайли  в  процеса  на  възприемане  и  утвърждаване  на 
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несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите,  на  политическите  борби  и 

обществените дискусии.

Самостоятелно  се  открояват  статистическите  годишници  и 

другите официални статистически издания, от които са извлечени, събрани 

и систематизирани различни данни, използвани при анализа на дейността на 

съдилищата, както и при изясняване на положението и статуса на съдиите.

Особено  внимание  се  отделя  на  литературата  по  общи  и 

конкретни въпроси на историята на българската държава и право.

В заключение се отбелязва, че изследването на несменяемостта на 

съдиите  и  прокурорите  се  прави  в  тясна  връзка  с  общото  развитие  на 

съдоустройството,  на  промените  в  неговия  модел  и  функциониране  през 

годините.  Подчертава  се,  че  изложението  следва  хода  на  историческите 

събития и тяхното отражение върху съдебната система.

Първа  глава  „Възникване  и  развитие  на  идеята  за 

несменяемост на съдиите” се състои от 4 параграфа. В последния параграф 

има обособени две подточки. В началото на параграф първи се анализира 

нормативният акт, с който се урежда устройството на съдебната система у 

нас след Освобождението от османско владичество, а именно Временните 

правила  за  устройство  на  съдебната  част  в  България  (ВСП).  Те  не 

предвиждат въвеждането  на  принципа  на  несменяемост  на  съдиите.  Това 

решение се оценява не като слабост на правилата, а като проява на реализъм 

от страна на авторите им, на осъзнаване на същността и значението на този 

принцип  за  бъдещото  съдебно  устройство  на  страната.  То  съответства 

напълно на характера и целите на ВСП и на задачите на Временното руско 

гражданско управление. 

Така се поставя началото на историческото проучване не само на 

възникването и развитието на идеята за несменяемост на съдите,  но и на 

нейната  политическа  реализация  чрез  законодателната  дейност  на 

различните партии и правителства.

Централно място в параграфа заема изследването на текстовете от 

Търновската конституция,  които имат пряко отношение към устройството 
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на  съдебната  власт  и  нейната  независимост.  То  ни  дава  основание  да 

направим  извода,  че  съдържанието  на  чл.  13,  който  е  конституционната 

основа  на  съдебната  власт  в  България,  съвпада  напълно  с  текста  в 

окончателния вариант на Органическия устав, утвърден в Русия. Във връзка 

с  това  се  констатира  фактът,  че  автономността  на  съдебната  власт  се 

утвърждава  по-ясно  и  категорично  в  постановлението,  съдържащо  се  в 

първоначалния  проект,  както  и  във  формулировките,  намерили  място  в 

Рапорта на комисията за основните начала на българската конституция.

Търновската  конституция  не  съдържа  изричен  текст,  който  да 

урежда  несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите.  Въз  основа  на 

внимателния  и  задълбочен  анализ  на  причините  за  това,  на  различните 

мнения  по  въпроса,  се  обосновава  изводът,  че  широкото  и  свободно 

тълкуване  на  чл.  13,  в  смисъл,  че  той  съдържа  в  себе  си  принципа  на 

несменяемост на магистратите,  е необосновано и погрешно. То почива на 

неразбиране на същността на неговото постановление съдебната власт да се 

отдели и развива като самостоятелна,  автономна и независима от другите 

два  клона  на  държавната  власт.  На  преден  план  се  извежда  тезата,  че 

разпоредбата на чл. 13 предполага и изисква несменяемостта на съдиите, но 

не я предвижда пряко. 

Този подход на бащите на българската  конституция се оценява 

като  погрешен,  с  трайни  последици  за  бъдещето  развитие  на  съдебната 

система. Още повече, че тя не определя и основните принципи и институти 

на  организация  на  съдебната  власт,  които  да  гарантират  нейната 

независимост,  не  дефинира  разгърнато  и  ясно  и  правомощията  на 

Обикновеното  народно  събрание.  Констатира  се,  че  това  е  основната 

причина,  която позволява на Парламента чрез разширяване функциите на 

изпълнителната власт да ограничава самостоятелността и автономността на 

съдебната власт. В подкрепа на посочения извод се представя и уредбата на 

принципа  на  несменяемост  на  съдиите  в  Органическия  устав  на  Източна 

Румелия.
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В  следващите  страници  се  проследява  историята  и  се  прави 

сравнително проучване на различните проекти и предложения за изменение 

и допълнение на Търновската конституция. Въз основа на него се стига до 

обобщаващото  заключение,  че  главната  причина  принципът  на 

несменяемост на съдиите да остане конституционно не закрепен до края на 

нейното  действие  е  липсата  на  политическа  воля,  въпреки  нееднократно 

декларираната подкрепа за несменяемостта от водещите буржоазни партии. 

Подчертава  се,  че  независимо  от  политическата  реторика  и  демагогия, 

всички те  се  ръководят  в  своите  практически  действия  от  политическата 

целесъобразност,  а  не  от  юридическата  необходимост  и  изискванията  на 

съдебната практика.

Във втори параграф се  изследва  историята  на  подготовката  и 

приемането на първия български Закон за устройството на съдилищата (2 

юни 1880 г.), анализират се мотивите, философията и целите му, разкрива се 

неговото  съдържание  и  отношението  на  либералното  правителство  и  на 

законодателя към несменяемостта на съдиите. 

В началото се поставя акцент върху политическата обстановка в 

страната.  Посочва  се,  че  разпускането  на  Първото  Обикновено  народно 

събрание става по политически причини, поради което то не приема нито 

един  от  внесените  15  законопроекта.  С  избора  на  Второто  Обикновено 

Народно събрание и сформирането на либералния кабинет се възстановяват 

парламентарните принципи на управление и се слага край на политическата 

криза.  Те  се  оценяват  като  фактор  за  ускоряване  на  политическия  и  на 

законодателния  процес.  В  тази  връзка  се  отбелязва,  че  либералите 

наследяват  и  приемат  законопроектите  на  консервативните  правителства. 

Посоченият  факт  се  разглежда  като  съществена  особеност  на 

законодателното дело, не вписваща се в острата политическа борба, която 

двете партии водят помежду си. 

Подходът  на  нормотвроците  ни  за  приемственост,  запазване  и 

развитие на основните елементи на съдебната система, създадена с ВСП, се 

определя не само като правилен, но в известен смисъл и като единствено 

14



възможен при съществуващите условия и недостиг на време. Въз основа на 

задълбоченото и детайлно разглеждане на утвърдените съдебни учреждения, 

на  основните  принципи  и  институти,  като  най-важни  и  съществени 

нововъведения в закона се открояват - усвояването на института на мировия 

съдия и въвеждането на прокурорския надзор.  Обосновава се изводът,  че 

ЗУС възприема  и  утвърждава  руския  модел  на  съдоустройство,  който  се 

запазва изцяло до 1910 г.

Първият  български  Закон  за  устройството  на  съдилищата  не 

усвоява принципа на несменяемост на съдиите. Анализът на целите, които 

си  поставя  вносителят,  на  обсъждането  на  законопроекта  в  Парламента, 

показва, че той не се разглежда като необходимост и условие за нормалното 

и ефективно функциониране на правораздаването.  Подчертава се,  че това 

решение се обосновава с правни аргументи, а именно липсата на съдии, а 

още по-малко на професионално подготвени магистрати. Без да се оспорва 

обективността  на  този  факт,  в  параграфа  се  обръща  внимание  на 

обстоятелството, че през следващите години посоченият аргумент, обогатен 

и модифициран, се използва умело от различните партии и правителства при 

формулиране на тяхното отношение и политика спрямо несменяемостта.

Отбелязва  се,  че  по  този  въпрос  българският  законодател  се 

отклонява  от  руския  модел  (статия  243  от  руския  Устав  за  съдебните 

учреждения) и действа самостоятелно, съобразявайки се със състоянието на 

съдебната система и задачите, стоящи пред нея. Изясняването на причините 

и обстоятелствата, наложили възприемането на подобен подход, позволява 

да се формулира извода, че по един нетрадиционен и нестандартен начин 

законодателят  макар  и  мълчаливо  признава  за  несменяеми  членовете  на 

Върховния касационен съд (ВКС). Въз основа на съществуващите данни се 

доказва, че това не се явява пречка за уволнението на някои висши съдии по 

различни  поводи  и  причини,  породени  от  конкретни  и  извънредни 

обстоятелства, най-често носещи политически оттенък.

В  заключението  на  параграфа  се  съдържа  констатацията,  че 

постепенно, поради бързо развиващите се социално-икономически условия, 

15



ЗУС престава да отговаря на съвременните нужди на правосъдието. Все по-

ясно и отчетливо се открояват неговите слаби страни и недостатъци и на 

първо  място  липсата  на  регламентация  на  несменяемостта  на  съдиите. 

Оставането му в сила близо 20 г. се обяснява с неблагоприятното стечение 

на много причини и обстоятелства от различен характер.

Трети  параграф разглежда  необичайната  история  и  съдба  на 

Закона  за  устройството  на  съдилищата,  създаден  от  Държавния  съвет  по 

време  на  Режима  на  пълномощията.  Параграфът  започва  с  анализ  на 

политическата  борба  между  либералите  и  княз  Александър  I  Батенберг, 

която в края  на 1880 г.  придобива характер на открит и остър конфликт 

между държавния глава и правителството. Той се оценява като не типичен 

за  парламентаризма,  който  младата  българска  демокрация  не  успява  да 

разреши с парламентарни средства в рамките на конституцията. 

Въпреки че  забавя естествения  ход на демократичния  процес в 

страната,  Режимът  на  пълномощията  дава  тласък  на  първите  опити  за 

изработването  на  нов  съдоустройствен  закон.  Сравнителният  анализ  на 

законопроекта, създаден под ръководството на министър Теохаров, показва, 

че той възприема структурата на закона от 1880 г., но по обем е 2 пъти по-

голям от него. Като новост в проекта се отбелязва създаването на околийски 

съдилища на мястото на мировия съд. Констатира се, че законопроектът не 

усвоява принципа на несменяемост на съдиите, но възпроизвежда дословно 

текста на чл. 106 от ЗУС, с който мълчаливо се признава несменяемостта на 

съдиите от ВКС. От съществуващите документи не стават ясни мотивите за 

това.  Може  обаче  да  се  предполага,  че  след  като  следва  структурата  и 

съдържанието  на  закона  от  1880  г.,  министър  Теохаров  възприема  и 

аргументите на съставителите му. Законопроектът не е внесен за обсъждане 

в НС, поради оставката на непартийния кабинет, ръководен от княза. 

За  първи  път  се  подлага  на  подробен  анализ  Законът  за 

устройството на съдилищата от 12 февруари 1883 г., приет от Държавния 

съвет.  Задълбоченото  и  сравнително  изучаване  на  историята  и  на 

съдържанието  му  ни  дава  основание  да  направим  извода,  че  някои  от 
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неговите  идеи  и  разпоредби  изпреварват  времето  си  и  намират  място  и 

развитие в приетите по-късно съдоустройствени закони. Сред тях на преден 

план се извежда усвояването на принципа на несменяемост на съдиите. Това 

е първият обнародван ЗУС, макар и не влязъл в сила, с който официално се 

въвежда  несменяемостта  на  магистратите.  Отбелязва  се,  че  законът 

утвърждава  условната  несменяемост,  която  се  разпростира  върху  всички 

съдии,  с  изключение  на  мировите.  Акцентира  се  върху  подхода  на 

законодателя,  намерил  израз  в  дефинирането  на  две  групи  условия  - 

„безупречно поведение” и юридическо образование, както и в определянето 

на  конкретни  изисквания  към  съдиите  юристи  и  съдиите-практици. 

Обосновава се заключението, че значението на закона е във възприемането 

на  несменяемостта  като  необходимост  и  гаранция  за  независимото  и 

успешно функциониране на съдебната система и определянето на условната 

несменяемост като един от вариантите за нейното прилагане в страната.

Всестранно  се  анализира  дейността  на  юридическата  комисия, 

ръководена от Профирий Х. Стаматов - председател на ВКС, и създаденият 

от нея законопроект. В него се открояват два момента: Първо – изразената 

позиция,  че  съдиите  от  ВКС,  които  имат  юридическо  образование,  са 

несменяеми от момента на назначението им. Второ – въвеждането на по-

снижени и либерални изисквания за несменяемост на съдиите, в сравнение 

със закона от 1883 г. Като най-важно се извежда становището на комисията, 

че  в  страната  няма  условия  несменяемостта  да  се  обвърже  със  самото 

качество съдия. Сред аргументите, наред с недостига на юристи, липсата на 

традиции  в  правораздаването  и  законодателството,  се  откроява 

политическата пристрастност и ангажираност на част от съдиите. Изразява 

се мнението, че дефинираните от комисията три “съществени условия” за 

несменяемост  на  съдиите  от  момента  на  назначаването  им  бележат  нов 

момент  в  развитието  на  идеята  и  модела  на  несменяемост  и  звучат 

съвременно и актуално.

Изискванията  към  съдиите,  предвидени  в  ЗУС  от  1883  г.  и  в 

проекта на кодификационната комисия от 16 март 1883 г., свидетелстват за 
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ясно  разбиране  и  осъзнаване  на  значението  и  ролята  на  принципа  на 

несменяемост за развитието на съдебната система и за издигане качеството 

на  правораздаване.  Разработеният  в  двата  документа  модел  на  условна 

несменяемост  по-късно  се  възприема  и  усъвършенства  в  следващите 

съдоустройствени  закони,  докато  постановката  за  пълна  несменяемост  се 

отхвърля от всички управляващи.

В четвърти параграф се проследява по нататъшното развитие на 

идеята за несменяемост на съдиите и се прави характеристика и оценка на 

законопроекта  за  устройството  на  съдилищата  от  1895  г.,  създаден 

непосредствено след идването на Народната партия на власт. В началото се 

анализира  политическата  обстановка  в  страната  в  последната  година  от 

управлението на Ст. Стамболов и сблъсъкът между него и княз Фердинанд, 

издигнат  от  “съединената”  опозиция  като  знаме  на  демократичното 

движение. 

Особено внимание се отделя на мнението на д-р К. Стоилов за 

състоянието  на  правораздаването  и  зависимостта  му  от  управляващите, 

както и на декларираните от него намерения правителството на Народната 

партия да гарантира независимостта на съдебната система.

В  новата  политическа  обстановка,  въпросът  за  издигане 

равнището  и  авторитета  на  съдебната  власт  излиза  на  преден  план  в 

обществено-политическия живот на страната. Отбелязва се, че не само вътре 

в правораздавателните органи, но и в обществото се формира убеждението 

за необходимостта от радикална реформа, чрез която да се създадат условия 

и  гаранции  за  независимото  и  ефективно  функциониране  и  развитие  на 

правосъдието.  Подчертава  се,  че за  първи път след повече от  10 години, 

искането за въвеждане на принципа на несменяемост на съдиите се поставя 

така остро и аргументирано, без никакво колебание и съмнение. Това, което 

прави  впечатление  е  обстоятелството,  че  несменяемостта  на  съдиите  се 

разглежда  като  същност  и  цел на  съдебната  реформа,  а  всички останали 

нововъведения и преобразования, които се предвиждат, са съобразени с нея 
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и са насочени към създаването на необходимите предпоставки за пълното й 

проявление

Разкриването на подхода и дейността на работната комисия, на 

историята,  целите  и  съдържанието  на  законопроекта,  разработен  под 

ръководството на главния секретар на министерството Г. Згурев, показва, че 

условията за придобиване на несменяемост са по-прецизирани, разширени и 

конкретно дефинирани за съдиите от различните инстанции, в сравнение с 

тези в ЗУС от 12 февруари 1883 г. и в проекта на юридическата комисия, 

ръководена от П. Стаматов. Откроява се като особеност преформулирането 

на  изискването  за  безупречна  служба  в  непрекъсната  съдийска  практика, 

отпадането на възможността съдиите практици да стават несменяеми, както 

и фактът, че авторите на законопроекта не обсъждат въпроса за обвързване 

на несменяемостта с качеството съдия. 

Анализът на програмните и предизборни документи на основните 

политически партии, на тяхното отношение към представения за обсъждане 

законопроект, позволява да се направи извода, че те възприемат идеята за 

несменяемост на съдиите, но всяка от тях влага свое разбиране, свой нюанс 

в тълкуването й,  особено що се отнася  до обхвата,  формата  и начина на 

нейната  реализация.  Доказва  се,  че  при  съществуващите  обществени 

нагласи  и настроения  партиите  нямат друг  избор,  защото  каквато  и  да  е 

стъпка  в  обратна  посока  би  се  възприела  като  одобрение  и  готовност  за 

продължаване на осъдената и отхвърлена практика от предишните години, а 

това неминуемо би ги дискредитирало и конфронтирало с магистратите и 

обществото.  Става  видно,  че  първоначалната  ангажираност  на 

политическите  партии  с  идеята  за  несменяемост  на  съдиите  постепенно 

отслабва и скоро отстъпва място на мълчаливото или явно дистанциране от 

проблема  и  дискусията  около  него.  До  голяма  степен  поведението  им  е 

продиктувано и от нежеланието и неспособността да признаят позитивното 

в политиката и дейността на Народната партия.

От  гледна  точка  на  обсъжданата  в  дисертационния  труд 

проблематика  публичната  дискусия  е  много  по-аргументирана  и 
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задълбочена  от  партийния  дебат,  започва  по-рано  и  следва целия  ход на 

подготовка  и  обсъждане  на  проектозакона.  Този  факт  се  оценява  като 

нетипичен за процеса  на създаване на новото българско законодателство. 

Посочва се и нейното значение за изясняването на редица важни въпроси, 

свързани  със  същността  и  целите  на  принципа  на  несменяемост,  за 

популяризирането му както вътре в гилдията, така и сред обществото. 

За  да  се  обогати  познавателната  стойност  на  изследването, 

специално внимание се отделя на основния въпрос в дискусията – кои съдии 

да  бъдат  несменяеми  и  от  кога?  Многобройните  и  разнородни  отговори 

разкриват  сериозното  отношение  и  подход  на  съставителите  на 

законопроекта  и  на  участниците  в  обсъждането  му  към  проблемите  на 

несменяемостта на съдиите. В тази връзка се отбелязва стремежът, от една 

страна, да не се допусне несменяеми да станат съдии, които нямат нужните 

качества, а от друга - да се аргументира позицията, че все още не е дошло 

времето за въвеждането на принципа на несменяемост на съдиите у нас. По 

този начин се обосновава искането за отлагането му, без да се даде отговор 

на  въпроса  -  кога  съдебната  система  и  обществото  ще  бъдат  готови  за 

подобно решение.

Проследяването  на  различните  страни  на  публичната  дискусия 

показва  още,  че  зад  широката  и  принципна  подкрепа  за  въвеждането  на 

несменяемостта  на  съдиите  се  крие  разнородна  професионална  и 

обществена  съпротива,  която  се  използва  от  политическите  партии  в 

подкрепа на избрания от тях модел на условна несменяемост. 

Законопроектът за устройството на съдилищата от 1895 г не стига 

до обсъждане в Народното събрание.  В заключение се прави изводът,  че 

много от  идеите,  принципите  и  нормите  залегнали  в  него  и  изразени  по 

време на публичното му обсъждане, намират място в проектозакона от 30 

януари 1897 г. и стават основата, върху която се гради законът от 1899 г. 

Възприемането  им  позволява  да  се  измени  съществено  действащото  до 

тогава съдоустройство.
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Предмет  на  анализ  в  глава  втора  „Партийният  подход  към 

законодателното уреждане  на принципа на несменяемост  на съдиите. 

Моделът от 1899 г.” са отношението към несменяемостта на съдиите на 

Народната  партия  и  Либералната  (радославистка)  партия,  тяхната 

законодателна политика, както и състоянието на правораздаването в края на 

XIX век. 

В  първи параграф се проследява историята на подготовката на 

законопроекта  за  устройството  на  съдилищата  на  Народната  партия, 

открояват  се  неговите  основни  характеристики.  Подробно  се  разглежда 

обсъждането  му  в  Парламента.  На  задълбочен  и  цялостен  анализ  са 

подложени  различните  мотиви  и  гледни  точки  на  привържениците  и 

противниците  на  несменяемостта,  политическото  поведение  и  цели  на 

парламентарните  групи.  Подчертава  се,  че  макар  и  многопосочна 

дискусията  като  цяло  е  съсредоточена  в  търсенето  на  отговор  на  два 

основни въпроса: 1) готова ли е съдебната система за подобна реформа и 

има ли достатъчно съдии с качества да бъдат несменяеми и 2) време ли е за 

въвеждане на несменяемостта и не трябва ли тя да се отложи за по-късно? 

Вникването в нейната дълбочина и мащабност позволява да се констатира 

едно  твърде  странно  от  гледна  точка  на  парламентарната  практика 

единомислие  между  част  от  представителите  на  правителственото 

мнозинство  и  на  опозицията,  противници  на  несменяемостта,  което 

предизвиква силен обществен отзвук. 

Сред  политическите  доводи  против  въвеждането  на 

несменяемостта  се  открояват  обвиненията,  че  законопроектът  е  внесен  в 

края  на  мандата  на правителство и има за  цел да уреди  положението  на 

някои проправителствени висши магистрати  и  „да  се  пресее”  съдийският 

състав. 

На преден план се извеждат по-важните нововъведения в Закона 

за  устройството  на  съдилищата  (12  януари  1899  г.),  които  определят 

неговото  съдържание  и  цели,  а  именно:  1)  въвеждане  на  принципа  на 

несменяемост на съдиите; 2) установяване на института на кандидатите за 
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съдебна  длъжност;  3)  дефиниране  на  общи  и  особени  условия  за 

назначаване на съдиите за всяка конкретна длъжност; 4) възприемане на нов 

ред  за  назначаване  на  служба  по  съдебното  ведомство;  5)  определяне 

рамките  на  несъвместимостта  и  роднинските  отношения  между 

длъжностните лица, както и старшинството,  въз основа на което да става 

повишаването  във  всяка  по-горна  длъжност;  6)  създаване  на  строги 

изисквания  и  правила  по  отношение  на  надзора  и  дисциплинарната 

отговорност  на  съдиите  и  не  на  последно  място  -  утвърждаване  на 

механизъм за постепенно увеличаване заплатите на съдиите. 

Въз основа на техния анализ се обосновава изводът, че законът е 

изграден  върху  органическата  връзка  и  единство  между  въвеждането  на 

несменяемостта  на  съдиите  и  другите  институти,  принципи  и  условия, 

които,  като  същностна  част  от  реформата,  са  подчинени  на  целта  да  се 

създаде благоприятна среда, за да може принципът на несменяемост да се 

развие и да докаже своите предимства. 

Законът  обявява  за  несменяеми  от  деня  на  обнародването  му 

председателите и членовете на ВКС, и председателите, подпредседателите 

на  апелативните  съдилища и членовете  на  същите,  който  са  прослужили 

най-малко 8 години в непрекъсната съдийска служба. Стават несменяеми и 

председателите,  подпредседателите  и  членовете  на  окръжните  съдилища, 

назначени за съдии при действието на закона, които притежават условията 

предвидени в  чл.  96,  след като са  прослужили шест  години като  такива. 

Предвиденият  6  или  8  годишен срок  на  съдийска  служба  се  издига  като 

единствено  условие  за  придобиване  статут  на  несменяемост.  Като 

съществена слабост на закона се определя отлагането на несменяемостта на 

заварените съдии в окръжните съдилища за по-късен етап.

Приетият  от  Народната  партия  закон  се  характеризира  като 

компромис,  който  отразява  сблъсъка  между  поддръжниците  на 

несменяемостта  на  съдиите  и  всички  ония,  които  се  изказват  против 

въвеждането  й  (както  в  партията,  така  и  в  Народното  събрание  и  извън 

него),  било  понеже  я  считат  за  несвоевременна,  или  защото  са  убедени 
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нейни  противници.  Анализът  на  мотивите  на  правителството  и  на 

обсъждането  в  Парламента  показва,  че  няма  политическа  воля  за 

въвеждането на пълна несменяемост, която да обхваща всички съдии и да 

произтича  от  самото  им  качество  на  такива.  Поради  тази  причина 

законодателят  възприема  модела  на  условната,  частична  и  поетапна 

несменяемост.

Основното  внимание  във втори  параграф е  насочено  към 

изясняване  на  причините  и  характера  на  първия  опит  да  се  суспендира 

несменяемостта  на  съдиите  по  време  на  управлението  на  либералния 

кабинет  начело  с  Д.  Греков.  Законопроектът  на  депутата  К.  Досев  за 

отменяне на Закона за съдоустройството от 30.11.1898 г.  се оценява като 

крайна, с нищо неоправдана, радикална мярка, която връща развитието на 

съдебната система десетилетие назад, в нейната начална точка. 

Специално се отбелязва грубото нарушаване на процесуалния ред 

и на законодателната практика, доколкото със законопроекта се иска да се 

възстанови  отменения  ЗУС  от  1880  г.  Внасянето  му  в  юридическата 

комисия, по настояване на министър-председателя Греков и на министъра 

на правосъдието Пешев, се определя като прецедент с тежки последици за 

бъдещото законотворчество. 

Със Закона за изменение на ЗУС от 12 януари 1899 г. (13 юли 

1899 г.) срокът за придобиване на статут на несменяемост се удължава на 15 

г. съдийска длъжност. Освен това се отнема несменяемостта на съдиите от 

висшите инстанции и по този начин се нарушава самият принцип. Анализът 

на  съдържанието  на  закона  дава  основание  да  се  направи  извода,  че 

истинските намерения и цели на правителството са да запази максимално 

дълго  сменяемостта  на  съдиите  и  да  даде  възможност  на  министъра  на 

правосъдието  да  пречисти  съдийския  състав.  Приемането  на  закона  е 

свидетелство  за  това  как  принципът  на  несменяемост,  когато  не  е 

конституционно закрепен, може да се тълкува, изменя и прилага от всяко 

следващо правителство, дори и в името на самия него. Доказва се, че този 

подход  отваря  вратата  за  политически  манипулации,  които  поставят 
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бъдещето му в пряка зависимост от политическата конюнктура и интересите 

на управляващите. В тази връзка се отбелязва, че законът за изменение на 

ЗУС се вписва напълно в законодателната дейност и в цялостната политика 

на либералното управление. 

В  следващата  част  на  параграфа  акцентът  се  поставя  върху 

изясняването на разбирането за несменяемостта, като своего рода награда. 

Констатира се, че тезата за несменяемостта като привилегия се оказва много 

удобна и полезна за политическите партии,  защото им позволява лесно и 

безпрепятствено  чрез  промени  на  закона  да  определят  рамките  и 

съдържанието на института на несменяемост на съдиите. Авторът счита, че 

по  този  начин  се  изкривява  неговата  същност,  разкъсва  се  връзката  и 

единството му с конституционния принцип за независимост на съдебната 

власт,  доколкото  всяка  промяна  на  сроковете  за  придобиване  на 

несменяемост се използва от политическите партии, като средство за намеса 

и контрол върху нея. 

Противоречието между същността на принципа на несменяемост 

и  формата  на  реализацията  му  се  извежда  като  основна  причина  за 

превръщането на несменяемостта действително в награда, награда за това, 

че в определения от закона срок съдията е устоял на натиска и изкушенията 

или съзнателно в една или друга степен се е подал на тях. Отбелязва се, че 

по този начин съдиите се поставят пред трудния избор да запазят името и 

честта  си  или  да  прибягнат  до  изпитаната  формула  на  постоянното 

приспособяване. Всичко това дава основание да се стигне до заключението, 

че по същество несменяемостта  се компрометира,  от една страна,  защото 

условията за получаването й винаги могат да бъдат променени, а от друга, 

защото резултатите от нея остават невидими и неясни за обществото.

Въз основа на анализа на състоянието и дейността на съдилищата 

в  трети  параграф се  очертават  основните  тенденции  и  проблеми  в 

развитието на правораздаването. Обосновава се изводът, че през последното 

десетилетие на XIX в. то показва очевидни признаци на застой, бавно е, не 

отговаря на нуждите и изискванията на общественото развитие, и се намира 
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под силен политически натиск. Разкриват се причините за това състояние на 

правосъдието, намиращи се както вътре в самата магистратура, така извън 

нея. На преден план се извежда недостигът на достатъчно подготвени съдии, 

големият брой новопостъпили и висящи дела, недостатъците и слабостите 

на  действащото  законодателство,  не  добрата  организация  на  работа  в 

съдилищата,  политиката  на  държавата,  политическата  партизанщина  и 

отношението  на  обществото.  Представянето  на  дейността  на  отделните 

съдилища се основава на официалната съдебна статистика за периода 1887-

1899 г. 

Във втората точка на параграфа се отделя специално внимание на 

политическите  борби  за  влияние  и  контрол  над  съдебната  система  и 

трайното  попадане  на  правосъдието  в  примката  на  политическата 

партизанщина.  Тя  се  определя  като  особено  явление,  изразяващо  се  в 

използването на изпълнителната и партийната власт за натиск и намеса в 

дейността  на  независимата  и  автономна  съдебна  власт,  на  отделните 

съдебни места и лица. Осветляват се историческите и политически фактори 

и  условия,  които  правят  партизанщината  неизбежна  като  проява  и 

характеристика на политическия и държавен живот. Сред тях се открояват 

законодателната  уредба  на  съдебната  система,  трудностите,  които  тя 

изпитва  в  кадрово  отношение,  честата  смяна  на  правосъдните  министри, 

ходът и темповете на рецепция на модерното европейско право и др. 

Доказва  се,  че  при  съществуващото  законодателство 

политическият контрол върху съдебната система е нормативно допустим и 

лесно осъществим. Формите, които се използват са твърде разнообразни - от 

прекия или индиректен политически натиск, до самоволното преместване, 

повишение или уволнение на съдиите по усмотрение на самия министър, по 

препоръка от „известно” лице или по молба на някой депутат. Констатира се 

фактът,  че  политическата  зависимост  на  правораздаването,  наред  с 

неразвитото  чувство  на  законност  и  потъпкването  на  законите  от 

управляващите,  е  основната  причина  за  формирането  у  населението  на 

негативно  отношение  към  закона  и  недоверие  към  съдиите  и  съдебната 
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система като цяло. Макар и породено от самите властващи, това положение 

се  използва  умело  от  тях  за  оправдаване  на  политиката  им  спрямо 

магистратурата.

Глава  трета  „Несменяемостта  на  съдиите  в  началото  на  XX 

век”  започва  с анализ  на  политическата  ситуация  в  страната,  причините 

довели до разпадането на либералната коалиция и политическите ходове на 

княза  в  търсенето  на  изход  от  кризата.  Подчертава  се  решителността  и 

реализмът  на  д-р  К.  Стоилов  и  на  П.  Каравелов  при  сформирането  на 

коалиционния  кабинет  с  участието  на  Демократическата  партия  и 

Прогресивно либералната партия, подкрепян от Народната партия, въпреки 

машинациите и задкулисните игри на княз Фердинанд I

Основното съдържание на  първи параграф включва изследване 

на  мотивите,  целите  и  съдържанието  на  законопроекта  за  отменяне  на 

Закона за изменение на закона за съдоустройството от 12 януари 1899 г. 

Отбелязва се фактът, че демократите, най-твърдите и открити противници 

на несменяемостта в края на 90-те години, са изправени пред историческата 

задача не само да я защитят,  но и да я гарантират.  Предвид на вътрешно 

партийните разногласия по въпроса, законопроектът се характеризира като 

компромис,  който  на  дадения  етап  се  оказва  приемлив  и  за  останалите 

политически  сили.  С  това  се  обяснява  и  отказът  да  се  приеме 

предложението,  внесено  от  Народната  партия,  несменяемостта  да  се 

разпростре върху всички съдии. Обосновава се изводът, че от гледна точка 

на краткото действие на ЗУС от януари 1899 г. и политическата съпротива 

срещу  него  този  подход  е  оправдан  и  практически  целесъобразен.  Той 

позволява да се отхвърлят като несъстоятелни и не аргументирани опитите 

на  противниците  на  несменяемостта  да  докажат,  че  резултатите  от 

въвеждането й са негативни и не работят в полза на самата идея. В същото 

време анализът показва, че ДП не е готова за по-голяма и решителна крачка 

в тази посока

Осветлява  се  и  проблемът  за  т.  нар.  фактическа  и  юридическа 

несменяемост.  Той  възниква  още  при  приеманото  на  закона  от  1880  г., 
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получава  развитие  при  обсъждането  на  законопроекта  Згурев,  но  намира 

най-пълно  теоретическо  обяснение  едва  в  началото  на  новия  век. 

Фактическата  несменяемост  се  оценява като  прикрита  форма на  отказ  от 

въвеждането  на  пълна  и  истинска  несменяемост  и  запазване  властта  на 

правосъдния  министър,  доколкото  тя  не  гарантира  независимостта  на 

съдиите.  Подчертава се,  че нейното съблюдаване е немислимо в условия, 

когато дори законоустановената несменяемост е несигурна. 

Поради  оставката  на  коалиционното  правителство,  този  първи 

опит да  се  възстановят  първоначалните условия за несменяемост  и  да се 

открият перспективи за нейното по-широко приложение пропада. Това има 

тежки последици за бъдещето на съдебната система, която остава още близо 

десетилетие под действието на закона от 13 юли 1899 г. 

Във втори параграф се прави задълбочен и многостранен анализ 

на състоянието на правосъдието през първото десетилетие на 20 век. Той 

показва,  че  недостатъците  и  слабите  страни  на  правораздаването  се 

задълбочават и проявяват с още по-голяма сила. Констатира се, че то не е на 

онази висота, на която би трябвало да бъде. Съдилищата не са в състояние 

да отговорят на изискванията за справедливо, достъпно и бързо правосъдие. 

Съдиите  и  съдебната  система,  като  цяло  се  оказват  още  по-здраво 

привързани в примката на политическата партизанщина. Няма истинска и 

действителна автономия на съдебните места. Всичко това се определя като 

сериозна причина за засилващото се неверие у магистратите, че принципът 

на несменяемост може да бъде приложен трайно и ефективно и да гарантира 

тяхната самостоятелност и бъдеще. 

Очертават се като важни за развитието на правораздаването две 

основни тенденции.  Първата  е  свързана  с  постепенното  преодоляване  на 

недостига на професионално образовани и подготвени кадри в колегиалните 

съдилища, а втората отразява увеличаващия се брой на постъпилите дела, 

което  оказва  най-съществено  влияние  върху  дейността  на  съдиите  и 

качеството на тяхната работа.  Запазва се и тенденцията на натрупване на 

отложените  и  висящи  дела.  Това  става  причина  през  май  1903  г.  да  се 
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въведат  задължителни  ежемесечни  отчети  за  насрочените  и  отложените 

дела, както и за причините, които ги пораждат. 

Проучването доказва, че върху състоянието на правораздаването 

оказват влияние и редица фактори и причини от организационен, финансов 

и морален характер. В това отношение се отбелязва слабият и неефективен 

вътрешен контрол, както и ниските заплати на съдиите, които са близо 1,5-2 

пъти  по-малки  от  тези  в  армията  и  не  отговарят,  нито  на  характера  на 

дейността и задълженията им, нито на обществения престиж на професията 

Излагат  се  и  други  съображения  в  подкрепа  на  извода,  че 

цялостното  състояние  на  правораздаването,  тенденцията  към  засилване 

административния  контрол  на  съдилищата,  продължаващата  политическа 

партизанщина,  заплашват  автономността  и  независимостта  на  съдебната 

система, засилват обществената нагласа и вътрешния натиск за промяна в 

организацията и функционирането на съдилищата. 

В  централната  част  на  параграфа  се  проследява  ходът  на 

публичната  дискусия,  издигнатите  тези  и  аргументи  “за”  и  “против” 

несменяемостта.  Нов  момент  в  нея  е  настоятелното  искане  тя  да  се 

разпростре и върху прокурорите. Това се оценява като свидетелство за едно 

модерно  виждане  по  отношение  на  нейния  обхват,  въпреки  липсата  на 

единомислие  и  политическа  воля  за  реализирането  му.  Челно  място  в 

дискусията  заема  идеята  за  пълна  несменяемост,  която  да  произтича  от 

самото  качество  съдия,  както  и  конкретните  предложения  за 

конституционното й уреждане. Обосновава се изводът, че професионалната 

и  обществената  подкрепа  за  безусловна  несменяемост  на  съдиите  е  по-

отчетлива,  по-настоятелна и аргументирана,  но недостатъчно силна,  за да 

убеди политиците и ги принуди да вземат подобно решение. 

В съответствие  с  основната  цел  на  дисертацията  се  осветляват 

позициите  на  различните  партии,  тяхното  развитие  във  времето,  които 

отново  използват  както  изборите,  така  и  своите  форуми,  за  да  изразят 

положителното си отношение и подкрепа на принципа на несменяемост. Те 

се разглеждат като важна предпоставка за търсенето на нови решения на 
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проблема, независимо от общата привързаност към модела на условната и 

поетапна несменяемост.

В  заключение  се  изказва  мнението,  че  към  края  на  първото 

десетилетие на XX в. в страната се формира благоприятна политическа и 

обществена  среда  за  по  радикални,  либерални  и  трайни  промени  в 

утвърждаването и прилагането на принципа на несменяемост. 

Третата  част на  главата  започва  с  оценка  на  политическата 

обстановка,  довела  до  идването  на  власт  на  Демократическата  партия,  а 

също  и  на  нейните  програмни  и  законодателни  цели  в  областта  на 

съдоустройството и новото й отношение към несменяемостта  на съдиите. 

Изразената  от  демократите  конструктивна  позиция  и  готовност  за 

практически  действия  в  тази  посока  се  разглеждат  като  историческо 

свидетелство  за  преодоления  скептицизъм  и  негативизъм,  относно 

необходимостта от въвеждането на несменяемостта на съдиите и нейното 

значение за цялостното развитие на правораздаването. Те се характеризират 

като  естествено  продължение  и  развитие  на  линията,  започната  от 

правителството на П. Каравелов.

Самостоятелно се разглежда дейността на юридическата комисия, 

натоварена  от  Министерството  на  правосъдието  да  разработи  нов 

законопроект за устройството на съдилищата. Нейното решение редовният 

съдия да бъде задължително несменяем от момента на назначаването му се 

определя  за  революционно  по  своята  същност  и  практически  последици. 

Поради това, то противоречи на съществуващата до тогава законодателна 

уредба и е в пълен разрез с вижданията и целите на основните политически 

партии. Този конфликт се извежда като основната причина, поради която 

правителството  го  отхвърля  и  възприема  стария  модел  на  обвързване  на 

несменяемостта с определено прослужено време.

Въз  основа  на  многостранния  анализ  на  публичното  и 

парламентарно  обсъждане  на  законопроекта  се  открояват  следните  нови 

моменти в  него:  1)  Издигането на идеята  съдията  да става несменяем от 

момента  на  назначаването  му  на  тази  длъжност;  2)  Разглеждането  в 
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единство  на  разширяването  и  утвърждаването  на  несменяемостта  с 

предложените изменения и нови институти;  3) Поставянето на въпроса за 

несменяемостта на прокурорите.

Подробно  се  изследва  съдържанието  на  Закон  за  изменение  и 

допълнение  на  някои  членове  от  ЗУС  от  12  януари  1899  г.  Специално 

внимание се обръща на целите и значението на новите институти, които се 

създават с него (Висш съдебен съвет; три дисциплинарни съвета с различно 

местоположение,  състав  и  функции;  съдебен  инспекторат,  нов  ред  на 

назначение и повишение в по-горна длъжност),  както и на измененията в 

механизмите  на  действие  на  вече  съществуващите.  Новата  длъжност  - 

допълнителен член на окръжен съд и заместник на прокурора при същия се 

разглежда като едно солидно стъпало към високата съдийска и прокурорска 

длъжност. 

В хода на изложението се прави изводът, че законът отстъпва от 

организацията на съдебната уредба, установена със ЗУС от 1880 г., и налага 

европейския модел на съдоустройство. Това оказва влияние върху неговата 

структура и съдържание, но не засяга принципа на несменяемост. 

Констатира  се,  че  е  налице  връщане  към  основните  идеи  за 

несменяемостта,  заложени  в  закона  от  януари  1899  г.  Този  подход  на 

демократите се възприема като израз на приемственост и доказателство за 

желанието и стремежа тя да се постави на една трайна и стабилна основа. На 

преден план се извеждат и се характеризират новите моменти в закона, а 

именно:  Значителното намаляване на срока като условие за постигане на 

несменяемост  и  разширяването  на  границите  й  на  приложение. 

Несменяемостта  обхваща  всички  съдии,  в  т.  ч.  и  мировите,  както  и 

съдебните  следователи,  които  законът  заварва  на  служба,  ако  са  с 

юридическо  образование  и  са  прослужили  или  прослужат  най-малко  5 

години като съдии, прокурори, съдебни следователи или адвокати, като две 

години адвокатска практика се считат за една съдийска. Стават несменяеми 

и всички допълнителни членове и допълнителни заместници-прокурори при 

окръжните съдилища, щом бъдат назначени за мирови съдии или членове 
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при окръжните съдилища, след като са прослужили най-малко 3 години в 

първите длъжности.  Намалява се  на  60 г.  възрастта  след достигането,  на 

която съдиите стават сменяеми. 

Подходът  на  правителството  потвърждава  тезата,  че  няма 

обективни критерии при определяне продължителността  на прослуженото 

време.  Със  субективното  „посочване”  на  броя  на  годините  се  обяснява 

привързаността на различните партии към условната несменяемост, както и 

превръщането  на  политическите  съображения  в  единствения  и  решаващ 

фактор при дефиниране на условията за несменяемост. 

Предмет  на  специален  анализ  са  причините,  поради  които 

принципът  на  несменяемост  на  съдиите  не  намира  място  в  Закона  за 

изменение  на  конституцията,  приет  от  XIV  ОНС,  което  гласува  и 

измененията  и  допълненията  в  ЗУС.  Сред  тях  като  водеща  се  откроява 

липсата  на  политическа  воля  и  готовност  не  само  от  страна  на 

ръководството  на  Демократическата  партия,  но  и  на  всички  останали 

партии.  Обосновава  се  констатацията,  че  е  пропусната  изключителна 

възможност за конституционното закрепване на принципа на несменяемост 

още повече, че през 1910 г. е налице много благоприятна обстановка за това. 

Въз основа на съществуващите документи и факти, на изложените 

възгледи  и  аргументи  по  време  на  парламентарния  дебат,  се  доказва,  че 

Демократическата  партия  следва  традицията  и  се  ръководи  от  своите 

политически  интереси  и  по  въпроса  за  несменяемостта  на  прокурорите. 

Думите на министъра на правосъдието д-р Кръстев “Тук има и политика” 

достатъчно ясно илюстрират позицията и целите на кабинета.

Във връзка с изясняването на правната характеристика и действие 

на новия модел на съдоустройство на отделен анализ е подложен Законът за 

изменение и допълнение на някои членове от ЗУС от 12 януари 1899 г. (30 

декември  1911  г.),  дело  на  коалиционното  правителство  на  Народната  и 

Прогресивнолибералната  партия,  ръководено  от  Иван  Евстр.  Гешов. 

Съпоставката на двата закона дава основание да се твърди, че промените 

имат  за  цел  да  се  подобри  организацията  и  функционирането  на  новите 
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институти,  за  да  станат  по-действени  и  ефективни.  В  този  смисъл  те  са 

насочени  към  утвърждаване  на  възприетия  европейски  модел  на 

съдоустройство.

В  заключение  се  прави  изводът,  че  Законът  за  изменение  и 

допълнение  на  някои  членове  от  ЗУС  от  5  май  1910  г.,  приет  от 

мнозинството на Демократическата  партия,  представлява крачка напред в 

утвърждаването на принципа на несменяемост на съдиите. Едновременно с 

това се подчертава, че той не съдържа реални и трайни гаранции в защита на 

несменяемостта,  въпреки  декларациите  на  лидерите  на  партиите  в  нейна 

подкрепа.  Възприемането  на  частичната  и  ограничена  несменяемост, 

отказът тя да бъде конституционно закрепена, е следствие от нежеланието 

на партиите да се откажат напълно и завинаги от привилегията да властват 

над съдебната  система.  Потвърждение на този извод е и нежеланието  на 

правителство да разпростре несменяемостта и върху прокурорите.

В последния параграф се разглежда политиката на Либералната 

партия, нейното отношение към несменяемостта на съдиите и прокурорите, 

причините и мотивите за направените промени в ЗУС, тяхното съдържание 

и последици за развитието на правораздаването.  В началото се анализира 

състоянието  на  съдебната  система.  Отбелязва  се,  че  поради  започналите 

войни  благоприятните  предпоставки  за  преодоляване  на  трудностите  и 

негативните  страни  в  правораздаването,  за  неговото  стабилизиране,  за 

повишаване на авторитета и доверието му сред обществото, не могат да се 

реализират. Нещо повече, в годините на Балканската, Междусъюзническата 

и Първата световна война съдебната система изпитва върху себе си всички 

финансови, кадрови и законодателни последици на военното време, които се 

отразяват негативно върху цялостното й развитие. 

През  това  десетилетие  се  извършват  две  промени  в  ЗУС.  Въз 

основа  на  направения  анализ  на  целите  и  съдържанието  на  Закона  за 

изменение на чл. чл. 21-24, 32-39 и 115 от ЗУС от 3 декември 1914 г. (внесен 

от  депутата  Д.  Кьорчев),  се  обосновава  изводът,  че  с  него  се  премахва 

държавният изпит. Така по същество се унищожава действащата система на 
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назначения  и  представления  и  се  дава  възможност  на  министъра  на 

правосъдието самоволно да назначава съдии по свой избор и усмотрение. По 

този  начин  се  ограничава  и  автономията  на  съдилищата  и  се  създават 

предпоставки за посегателство върху принципа на несменяемост. 

Основно  място  в  параграфа  се  отделя  на  измененията  и 

допълненията  на  ЗУС,  извършени  от  коалиционното  либерално 

правителство  на  д-р  В.  Радославов  (Закон  за  изменение  и  отменение  на 

някои членове от ЗУС (чл. 104-107, 110, 114, 120, 121-133 отменени, 157, 

164 отменен, 172-174, 197, 227, 233), от 9 април 1917 г. Не само защото са по 

съществени  и  важни  (обхващат  условията  за  назначаване,  таблиците, 

надзорът), но и поради това, че засягат пряко несменяемостта на съдиите и 

независимостта на съдебните органи. 

Специално внимание се обръща на подхода на правителството да 

използва  уреждането  на  съдебната  част  в  Македония,  като  повод  за 

засилване  и  разширяване  властта  на  министъра  на  правосъдието  над 

съдебната система. 

Анализирайки  мотивите  и  причините  за  премахването  на 

таблиците за назначения и повишения на съдиите, авторът посочва, че извън 

политическите интереси и цели, то е наложено и от невъзможността АС и 

ВКС да изпълнят изискването на закона относно числеността и кворума на 

общото събрание, поради значително намалените им състави. В тази връзка 

се  подчертава,  че  проблемът  е  пореден  от  военните  условия,  но  както 

вносителят, така и законодателят пренебрегват временното му решение чрез 

прибавяне  на  нов  преходен  член,  по  подобие  на  освобождаването  от 

теоретико-практически изпит на мобилизираните студенти  и завършилите 

военно-юридическата академия. 

Изменението на ЗУС променя по един радикален начин условията 

за назначаване на съдийска длъжност и реда за повишаване на магистратите. 

То се окачествява като връщане назад, като установяване на безконтролно 

право на министъра да назначава и повишава съдиите, без да бъде обвързан 

с  нищо  друго,  освен  с  това  да  следи  за  формалния  ценз,  който  законът 
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изисква. Обосновава се виждането, че отново се отваря врата за политически 

произвол и се възстановява старата  практика на повишения на съдиите в 

“интерес на службата”.

Изследването  на  политиката  на  Либералното  правителство  в 

областта  на  съдоустройството  показва,  че  то  следва  традицията 

несменяемостта  “да  се  дава  според  времената  и  условията”  и  използва 

военновременната  обстановка,  за  да  оправдае  предприетите  от  него 

промени. Увеличаването на срока за придобиване на несменяемост от 3 на 5 

г. се разглежда като отговор на занижените изисквания към кандидатите за 

съдебна  длъжност.  То  се  обяснява  и  с  премахването  на  длъжността 

допълнителен член на окръжен съд. От гледна точка на общия принцип тази 

стъпка се оценява като връщане назад, като удар върху несменяемостта на 

съдиите.  Допълнителен аргумент в подкрепа на горния извод е факта,  че 

както и законът от м. юли 1899 г., с новото изменение на срока се лишават 

от несменяемост съдиите, имащи повече от 3 г., но по-малко от 5 г. стаж. 

Доколкото  повишенията  на  съдиите  са  изключително  в  ръцете  на 

министъра,  възниква  възможност  той  да  ги  използва  в  противовес  на 

несменяемостта,  което  създава  реална  опасност  за  независимостта  на 

съдебната  власт  и  сигурността  на  отделния  съдия.  Това  оказва  трайни  и 

дълбоки последици върху развитието на правосъдието и през следващото 

десетилетие.

Параграфът  завършва  с  оценка  на  икономическото  и  социално 

положение на съдиите в трудните за страната военни години. Обоснова се 

изводът,  че  то  е  крайно  тежко,  не  отговаря  на  високите  изисквания  и 

отговорности  на  съдийската  длъжност  и  оказва  негативно  влияние  върху 

бързината и качеството на правораздаване. В този смисъл недоволството и 

исканията на съдиите са напълно оправдани и обясними. 

Самостоятелно  се  разглежда  и  проследява  дейността  на 

специалната юридическа комисия, назначена от проф. д-р Йосиф Фаденхехт, 

министър  на  правосъдието  в  коалиционното  правителство,  съставено  от 

демократи  и  радикали,  начело  с  Александър  Малинов.  Изясняват  се 
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причините, поради които комисията, ръководена от И. Каранджулов - главен 

прокурор  при  ВКС,  насочва  всичките  си  усилия  за  разработване  на 

законопроект  за  щата  и  заплатите  на  длъжностните  лица  от  съдебното 

ведомство,  въпреки  че  нейната  задача  е  да  подготви  необходимите 

изменения  в  ЗУС.  В  тази  връзка  се  акцентира  върху  убеждението  на 

членовете  й,  че  достойнството  и  престижът  на  правосъдието, 

утвърждаването  на  несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите,  зависят 

пряко от подобряването на материалното им положение. 

Доказва  се,  че  ангажираността  на  юридическата  комисия  със 

законопроекта  за  заплатите,  както  и  разногласията  в  нея  по  някои 

принципни  въпроси  на  съдоустройството,  от  една  страна  забавят 

изпълнението на поставената й задача, а от друга подтикват В. Кючуков - 

прокурор  при  Софийския  апелативен  съд,  завеждащ  гражданското 

отделение при Министерството на правосъдието, да публикува свой проект 

за  закон  за  устройство  на  съдилищата,  с  цел  да  го  направи  обществено 

достояние  и  да  стимулира  дейността  на  комисията.  Съпоставката  на 

съдържанието на законопроекта  с  действащия закон показва,  че Кючуков 

споделя възгледа за условната несменяемост и възприема нейния най-мек 

вариант.

В глава четвърта „Разширяване приложението на принципа на 

несменяемост  между  двете  световни  войни” се  прави  систематично  и 

цялостно  изследване  на  историята  на  законодателната  уредба  на 

несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите  по  време  на  управлението  на 

БЗНС, Демократическия сговор и правителствата след преврата от 19 май 

1934 г., с оглед на спецификата и целите на тяхната политика в областта на 

съдоустройството и състоянието на правораздаването.

В началото  на  първи параграф се  проследяват  политическите 

борби и машинации около създаването  на  коалиционното правителство с 

участието на БЗНС, Народната партия и Прогресивнолибералната партия, 

както  и  на  самостоятелния  кабинет  на  БЗНС.  Разглеждат  се  идейните  и 

програмни цели на Земеделския съюз, касаещи правосъдието,  еволюцията 
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във възгледите и позицията му по отношение на несменяемостта на съдиите 

и прокурорите

Констатира се, че след края на Първата световна война съдебната 

система изпада в сериозна криза. Дейността й е разстроена, а кадровото и 

финансовото  й  обезпечение  нарушено  и  ограничено  до  минимум. 

Условията,  при  които  работят  съдиите  са  крайно  лоши.  Още по-тежко  е 

материалното им положение, което принуждава много от тях да се откажат 

от  съдийската  длъжност.  Специално  се  подчертава  обективната 

необходимост  за  предприемането  на  спешни  финансови  и  законодателни 

мерки за нейното стабилизиране.

Отбелязва се,  че БЗНС не само признава  належащата нужда от 

реформи  в  правосъдието,  но  си  поставя  и  като  непосредствена  цел 

създаването на едно по-демократично, по-близко до народа, по-навременно, 

леснодостъпно, бързо и истинско правораздаване.

Анализът  на  дейността  на  самостоятелното  правителство  на  Ал. 

Стамболийски дава основание да се твърди, че се формира и прилага политика, 

насочена към ограничаване независимостта на съдебната власт и принизяване 

на нейното значение и сила. Сред аргументите в подкрепа на този извод, наред 

с  фактите  на  уволнени  съдии,  заплахи,  незачитане  автономността  на 

съдилищата, се откроява решението на кабинета да приеме предложенията на 

специалната комисия към Министерството на вътрешните работи, за общ щат 

на  чиновническите  длъжности.  То  противоречи  на  интересите  на  съдебната 

система  и  поставя  правораздаването  в  още  по-тежко  положение, 

приравнявайки съдиите до нивото на обикновените чиновници. 

Специално  внимание  се  отделя  на  работата  на  комисията 

Каранджулов и особено на причините довели до нейния провал. Посочват се 

дълбоките принципни различия по основните начала, върху които трябва да 

се  изгражда  устройството  на  съдилищата,  както  и  разногласията  относно 

съдоустройствения модел, който трябва да се следва. Подчертава се, че за 

разлика от В. Кючуков, обявяващ се в подкрепа на условната несменяемост, 

мнозинството  в  комисията  предлага  несменяемостта  да  започва  с 

встъпването  на  съдията  в  длъжност.  Неговата  позиция,  че  и  най-малкият 
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допълнителен срок е достатъчен да убие у магистрата духа на независимост 

и  съзнанието  за  достойнство,  се  оценява  като  модерна  и  в  интерес  на 

правосъдието.  Единодушното  мнение  на  членовете  и  заключението  на 

комисията  относно  необходимостта  и  навременността  от  въвеждането  на 

несменяемост  на  прокурорите,  като  условие  за  пълното  и  окончателно 

скъсване на връзките на изпълнителната със съдебна власт, се характеризира 

като важно и навременно. 

Съпоставката  на  двата  проекта  разкрива  тяхното  практическо 

значение и ползата им за дейността на бъдещите законотворци. Те отразяват 

настроенията вътре в гилдията, дават възможност да се репродуцира и види 

в  умален  вид  основния  спор,  отнасящ  се  до  модела  на  развитие  на 

българското съдопроизводство и в частност на несменяемостта на съдите и 

прокурорите.

Подобаващо  място  се  отделя  на  историята  на  подготовката  на 

законопроекта за изменение и допълнение на ЗУС и отношението към него 

на съдийската общност. На преден план се извежда позицията на Съюза на 

българските  съдии,  разработена  и  приета  на  първото  и  второто му общо 

събрание  (1920,  1921  г.).  Тя  се  оценява  като  твърда,  решителна  и 

конструктивна,  като  плодотворна  основа  за  диалог  и  сътрудничеството  с 

правителството. Изрично се подчертава искането за пълна независимост и 

автономност  на  съдебната  власт,  за  несменяемост  на  всички  съдии  и 

прокурори,  за  възстановяване  на  съществуващите  до  1917  г.  правила  за 

назначаване и повишаване на длъжностните лица по съдебното ведомство.

Проучването на програмните документи на Земеделския съюз, на 

речите  и  изказванията  на  Ал.  Стамболийски,  на  различни публикации на 

земеделски  автори,  показват,  че  постепенно  Съюзът  отстъпва  от 

безусловната  си  и  пълна  подкрепа  на  принципа  на  несменяемост. 

Обосновава  се  изводът,  че  той  не  само  не  включва  несменяемостта  към 

условията,  гарантиращи истинско правосъдие,  но и разглежда последната 

като бюрократична привилегия, като причина за превръщането на съдиите в 

“чиновническа  олигархия”.  Това  намира  израз  в  консервативната  и 
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безкомпромисна позиция на представителите на правосъдното ведомство в 

работната комисия, които отхвърлят идеите, идващи от съдебната общност, 

в т. ч. и искането за несменяемост на прокурорите.

Обект на специално внимание са предложенията и мненията по 

законопроекта на колегиите на различните съдилища. Като най-точен израз 

на  острото  и  основателно  недоволство  на  магистратите  се  извежда 

обобщаващата  оценка  на  конгреса  на  съдиите,  че  в  него  не  се  съдържат 

мерки гарантиращи независимостта на съдебната власт, а с чл. чл. 14 и 92 от 

Закона за държавния служител фактически се унищожава несменяемостта 

на  съдиите  и  тяхната  независимост.  Тя  се  характеризира  като обективна, 

последователна и навременна.

Анализът на съдържанието на Закона за изменение някои членове 

от ЗУС от 29 юли 1922 г. позволява да се направи извода, че ръководен от 

своите цели и интереси, БЗНС се връща макар и частично към стария ред на 

подготовка и преценка на кандидатите за съдебна длъжност, установен през 

1899 г. Едновременно с това се отбелязва, че премахнатите през 1917 г. чл. 

чл.  121-133  от  ЗУС  от  1910  г.,  които  гарантират  по-безпристрастен  и 

справедлив  ред  за  назначение  и  повишение  на  съдебните  лица,  не  са 

възстановени. Запазен е и текстът на закона от 1914 г., който дава право на 

министъра на  правосъдието да  не спазва  реда в  списъка за  назначения  и 

повишения на съдиите. 

Оранжевият  кабинет  не  възприема  по  либералните  условия  за 

несменяемост  на  съдиите,  установени  със  закона  от  1910  г.,  а  запазва 

уредбата, приета от правителството на д-р В. Радославов през 1917 г. Въз 

основа на проучването на цялостната политика на БЗНС по отношение на 

несменяемостта се доказва, че с някои промени в съдоустройствения закон, 

както  и  чрез  други  закони,  по  същество  се  слага  край  на  съдийската 

несменяемост,  тъй като на практика тя се поставя в пряка зависимост от 

министъра  на  правосъдието.  Като  най-ярък  и  убедителен  пример  в  това 

отношение се посочва разпространението на чл. 14 от Закона за държавните 

служители и върху съдиите, който допуска „преместване на друга длъжност 
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в същото местослужене или другаде ... не само в случаите на повишение в 

по-горен клас на същата длъжност или в по-горна длъжност, ако по щата на 

учреждението, гдето е служителя, не се допуща такъв клас”, но и в случаите 

на “намаление персонала,  откриване на нови длъжности или учреждения, 

или поради нужда от засилване персонала другаде” и дори и “в интереса на 

службата”. 

Отбелязва се още, че несменяемостта се накърнява и с правото на 

министъра да определя със заповед съдебното деление на територията на 

държавата, а на Министерския съвет - с постановление броя на окръжните 

съдилища  и  отделенията  им,  както  и  на  съдиите  и  следователите  в  тях. 

Посегателството срещу несменяемостта на магистратите се разглежда и като 

посегателство срещу автономността и независимостта на съдебната система.

Констатираното  засилване  на  консервативната  и  ограничителна 

тенденция, наложена през военните години, по отношение на автономността 

на съдилищата и несменяемостта на съдиите,  се характеризира като пряк 

резултат от пренебрегването на интересите и нуждите на съдебната система 

за сметка на политическата целесъобразност и демагогия.

Промените в съдоустройствения закон се оценяват като важна и 

неделима част от цялостната съдебна реформа на БЗНС, която има за задача 

да приведе законодателството в съответствие с неговата идеология и цели.

В края на параграфа се прави изводът, че със Закона за изменение 

някои членове от Закона за устройството на съдилищата завършва един етап 

от  развитието  на  българското  съдоустройствено  законодателство,  от 

въвеждането и утвърждаването на принципа на несменяемост на съдиите. 

Независимо  от  различните  изменения  и  допълнения,  от  политическите 

пристрастия по отношение на сроковете и условията  за придобиването й, 

несменяемостта  на  съдиите  се  запазва  като  доказателство  за  нейната 

жизненост и необходимост. 

Втори  параграф започва  с  разсъждения  за  политическата 

обстановка в страната и военната подготовка за сваляне на правителството 

на  БЗНС  от  власт.  Те  водят  до  твърдението,  че  ръководството  на 
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Земеделския  съюз  не  оценява  реалистично  подготовката  за  преврата  и 

опасността  за  правителството  на  Ал.  Стамболийски.  Така  то  не  само 

пропуска  шанса,  като  се  възползва  от  ситуацията  да  укрепи  своето 

управление,  но  с  бездействието  си  става  причина  за  разгрома  на 

земеделската власт. 

В центъра на изложението е историята на подготовката на новия 

закон за устройството на съдилищата и отношението към него на съдийската 

общност.  Специално  внимание  се  отделя  на  предизборните  обещания  на 

Демократическия  сговор  и  постепенното  отстъпване  от  декларираната 

готовност да въведе несменяемост и на прокурорите. 

Обосновава  се  изводът,  че  мотивите,  с  които  правителството 

обяснява отказа си да разпростре несменяемостта и върху прокурорите, са 

повече политически и продиктувани от положението в страната. Подчертава 

се,  че  зад  цялата  риторика  на  управляващите  се  крие  желанието  им  да 

запазят контрола на властта върху прокурорския институт, предвид неговата 

роля в борбата с комунистическата опасност и привеждането в действие на 

Закона за защита на държавата.

Внимателният анализ на различните документи, на изказванията 

на  министрите  на  правосъдието,  на  подготовката  на  законопроекта  и  на 

обсъждането  му в  Народното  събрание,  показва,  че  отказът  да  се  въведе 

прокурорската несменяемост е резултат от политическата съпротива вътре в 

ръководните  кръгове  на  партията.  Той  се  разглежда  като  своеобразна 

концесия  на  политическия  момент,  който  преживява  страната. 

Едновременно с това се отхвърля като необоснован и недоказан аргументът, 

че  част  от  прокурорите  са  носители  на  „разрушителната  комунистическа 

идеология”, както и декларацията, че правителството не намира основания 

България да изпреварва другите европейски страни в това отношение.

Като  едно  от  достойнствата  на  новия  ЗУС  се  отбелязва 

възстановяването на несменяемостта на съдиите въз основа на условията и 

изискванията,  възприети  в  закона  от  1899  г.  и  развити  с  измененията  и 
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допълненията  му  през  1910  г.,  а  също  и  премахването  на  промените, 

направени от либералното и от земеделското правителство.

Самостоятелно се проследява и изяснява развитието на позицията 

на  правната  общност,  която  намира  окончателен  и  концентриран  израз  в 

решенията на Седмото общо събрание на Съюза на българските  съдии,  в 

документите на Шестото общо годишно събрание на Съюза на адвокатите и 

в резолюцията, приета от Третия събор на българските правници. В тях ясно 

се очертават исканията и целите на българското съдийство: 1) съдиите да 

стават  несменяеми  от  деня  на  встъпването  им  на  титулярна  съдийска 

длъжност и 2) разпространяване несменяемостта и върху прокурорите.

Съпоставянето  на  политиката  на  правителството  на  Сговора  и 

съдържанието  на  закона  с  мотивите  и  исканията  на  съдиите  показва 

дълбокото разминаване по отношение на разбирането на същността и целите 

на несменяемостта и подхода към нея, както и твърдата и безкомпромисна 

позиция на правителството и по двата въпроса. 

В  края  на  тази  част  се  заключава,  че  четвъртият  български 

съдоустройствен закон запазва условната несменяемост и разширява нейния 

обхват.  Това води до увеличаване броя на несменяемите съдии и укрепва 

автономността и независимостта на съдилищата в страната. С него трайно се 

утвърждават  принципите  и  институтите  на  европейския  модел  на 

съдоустройство. 

В  първите  страници  на  последния  параграф се  разкриват 

причините за провала на управлението на Народния блок и краха на четири 

партийната  коалиция.  Прави се  оценка  на  преврата,  извършен на  19  май 

1934  г.,  както  и  на  узаконяването  му  от  цар  Борис  III.  И  двата  акта  се 

характеризират като антиконституционни. 

Предмет на специално проучване са съдържанието и целите  на 

съдебната реформа на правителството, ръководено от К. Георгиев, а също и 

причините за негативното  отношение към нея на правната  общност и на 

населението.
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Въз основа на направения анализ се извежда изводът, че за втори 

път  след  1920  г.  се  предприема  цялостна  и  радикална  съдебна  реформа, 

която  обхваща  както  съдоустройството,  така  и  гражданското  и  углавно 

съдопроизводство.  Подчертава  се,  че  тя  е  подчинена  на  идеологията  и 

целите  на  новата  власт  и  е  част  от  преустройството  на  държавния, 

политическия и обществения строй. В чисто практически и организационен 

план е съобразена с промените в административно-териториалното деление 

на страната. Изказва се мнението, че както през 1920 г., така и през 1934 г. 

няма условия и необходимост за подобни промени, още повече че страната 

се намира в тежка стопанска и финансова криза. Освен това след 1929 г. се 

наблюдават признаци на известно стабилизиране на правораздаването що се 

отнася до броя на съдилищата и на съдиите, както и до обема на тяхната 

дейност.

Сред  причините,  предизвикали  недоволството  на  съдиите  и 

адвокатите,  на  обществеността  в  много  градове,  се  открояват  като  най-

важни:  липсата  на  готовност  за  въвеждането  на  действителна  и  пълна 

несменяемост, закриването на мирови и окръжни съдилища, съкращаването 

на съдии и помощен персонал, увеличените компетенции на мировите съдии 

и  не  на  последно  място  реалното  отдалечаване  на  правораздаването  от 

населението. 

Констатира  се,  че  с  Наредбата-закон  за  устройството  на 

съдилищата  от  6  ноември  1934  г.  се  създава  нова  система  от  съдебни 

учреждения.  Това  са  околийските,  областните,  апелативните  съдилища  и 

ВКС. Изяснява се  тяхната  структура  и функции.  Отбелязва  се,  че новите 

околийски и областни съдебни органи се изграждат на мястото на мировите 

и  на  окръжните  съдилища,  а  учредяването  на  общински  съд  във  всяка 

община  става  в  съответствие  с  постановленията  на  Наредбата-закон  за 

общинските съдилища.

Извън  тази  радикална  промяна,  сравнителният  правен  анализ 

показва, че съдържанието на Наредбата-закон се припокрива почти изцяло с 

това  на  ЗУС  от  1926  г.  Приемствеността  по  отношение  на  уредбата  на 
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несменяемостта  на  съдиите  се  оценява  като  стъпка  към  нейното 

утвърждаване  върху  един  вече  доказал  се  на  практика  модел.  В  пълно 

съзвучие  с  този  извод  е  и  въвеждането  на  прокурорската  несменяемост, 

което е свидетелство за по-голямата решителност на правителството на К. 

Георгиев. Едновременно с това се подчертава, че отново са пренебрегнати 

исканията на съдийската общност. 

Специално внимание се обръща на съдържанието на Наредбата-

закон  за  изменение и допълнение на Наредбата-закон за устройството на 

съдилищата,  разработена  от  правителството  на  Андрей  Тошев. 

Предприетите с нея промени не засягат същността и рамката на Наредбата-

закон  за  устройството  на  съдилищата.  Най  -  важното  изменение  касае 

прокурорската несменяемост, която се разпростира и върху прокурорите и 

техните заместници при апелативните съдилища. Тази мярка се окачествява 

като положителна, но половинчата стъпка. 

Обосновава се изводът, че правителството на Тошев също остава 

вярно  на  политиката  за  частично  и  постепенно  въвеждане  на 

несменяемостта,  и както и останалите кабинети пренебрегва позицията на 

съюзите  на  съдиите  и  на  адвокатите.  Издигнатото  от  тях  искане, 

несменяемостта  да  обхване  и  прокурорите  и  техните  заместници  при 

областните  съдилища,  произтича  от  разбирането,  че  тя  не  изключва 

принципа на подчиненост на лицата от прокурорския надзор към по горния 

прокурор  и  към  министъра  на  правосъдието,  защото  в  своите  съдебни 

функции прокурорите са независими и се ръководят само от убеждението си 

и  от смисъла на  закона.  Становището  на  правната  общност  представлява 

конкретизиране  и  приспособяване  към  съществуващата  обстановка  на 

общия принцип, според който не може да има независима съдебна власт без 

несменяемост на всички съдии и прокурори

По изключение наредбата дава право на магистратите от ВКС и 

заемащите  приравнени  на  тях  длъжности  да  стават  сменяеми  след 

навършване на 65 годишна възраст. Това са хора назначавани пряко с указ 

по представление на министъра на правосъдието. Промяната не е случайна. 
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Тя  трябва  да  се  оценява  на  фона  на  общия  процес  на  централизация  на 

системата и засиления административен контрол. 

В следващата част на параграфа се разглеждат промените, които 

настъпват в политическия живот на страната през втората половина на 30-те 

години.  Осъществяването  на  постепенния  преход  от  многопартийна, 

парламентарна,  демократична  система  към  безпартийно  управление  и 

национално-авторитарна държава, се свързва с умелите тактически ходове и 

гъвкави политически  действия  на  Цар Борис III.  Дирижираната  смяна на 

правителствата, както и възстановяването на парламентарното управление, 

се  характеризират  като  две  макар  и  различни  страни  на  политиката  на 

монарха.

Предмет  на  отделно  изследване  са  подходът  и  политиката  на 

правителствата на К. Георгиев, Ан. Тошев и Б. Филов към въвеждането и 

утвърждаването на несменяемостта на прокурорите. То показва, че и спрямо 

прокурорите се прилага условната, частична и поетапна несменяемост. Сред 

причините, обуславящи този избор, наред с политическата целесъобразност 

се  обръща  внимание  и  на  характера  и  дълбочината  на  осъществяваната 

правосъдна  реформа,  както  и  на  състоянието  на  прокуратурата.  В  това 

отношение  се  акцентира  върху  създаването  на  прокурорски  надзор  в 

околийските  съдилища,  както и  на големия брой прокурори в  окръжните 

(областните) съдилища, които не са положили държавен изпит. Обосновава 

се изводът, че историята на несменяемостта на прокурорите, макар и кратка 

носи  същите  черти,  както  тази  на  съдиите.  Тя  се  осъществява  от  три 

правителства,  в  рамките на  8 години,  по начин,  който не се отличава от 

въвеждането на съдийската несменяемост.

Подробно са разгледани одобрените от XXV ОНС два закона за 

изменение  и  допълнение  на  ЗУС.  Сравнителният  анализ  на  причините, 

които  налагат  тяхното  приемане,  както  и  на  съдържанието  им  дава 

основание да се твърди, че основното различие е в критериите за оценка на 

дейността на съдиите. Докато министър Митаков определя старшинството 

като обективен и твърд критерий, то министър Партов дава предпочитание 

на принципа на достойнството и счита, че той е бил неоправдано потъпкан 
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от неговия предшественик. Освен това Законът за изменение и допълнение 

на Закона за устройството на съдилищата от 29 януари 1941 г., разработен 

под ръководството на министър В. Митаков, не предвижда несменяемостта 

на  прокурорите  от  областните  съдилища,  а  в  Закона  за  изменение  и 

допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 1 април 1943 г., 

внесен от министър К. Партов, този въпрос намира решение.

Специално се отбелязва фактът, че за първи път в историята на 

съдоустройството,  в  противоречие  с  действащия  закон  и  установената 

практика,  се  отменят  направените  представления  за  назначаване  и 

повишаване в съдийска и прокурорска длъжност за 1941 г. Те се считат за 

нестанали, а с чл. 168а се задължават надлежните съдилища, в съответствие 

с  реда  предвиден в закона,  да приемат нови представления.  Решението  е 

свързано с възприемането на принципа на старшинството и желанието на 

правителството да го приложи незабавно.

Съпоставката на двата закона позволява да се формулира извода, 

че различията между тях са повече израз на нееднаквия подход и виждания 

за  развитието  на  съдоустройството  на  министрите  на  правосъдието  В. 

Митаков и д-р К. Партов, отколкото пряк резултат от ясно проявили се и 

доказали се във времето недостатъци на действащия закон.

На  преден  план  се  извежда  безкритичното  отношение  на 

народните  представители  към  предложните  за  обсъждане  закони. 

Подчертава се, че поведението им е в синхрон с установилата се практика 

мнозинството да се доверява на вносителя и да проявява дисциплинираност 

и разбиране. В тази връзка се отбелязва, че това е единственото събрание в 

парламентарната  история  на  Царство  България,  което  приема 

последователно, в рамките на година, два различни по своето съдържание и 

цели съдоустройствени закона. 

В  заключението под  формата  на  теоретични  обобщения  се 

излагат основните научни изводи от направеното изследване. Те се отнасят 

до  историята  на  трудния  и  продължителен  процес  на  въвеждане  и 

утвърждаване  на  несменяемостта  на  съдиите  и  прокурорите  в 
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съдоустройственото законодателство, до възприетия модел и резултатите от 

неговото приложение. 

Липсата на конституционна уредба на принципа на несменяемост, 

нежеланието на партиите да намерят трайно решение на този въпрос, както 

и тяхната  политика,  основана върху политическата  целесъобразност,  а  не 

върху юридическата необходимост и изискванията на съдебната практика, 

се  характеризират,  като  основните  причини,  определели  хода  и 

съдържанието на този процес. Посочва се, че косвено влияние върху него 

оказва и позицията на професионалните организации на съдиите, адвокатите 

и юристите, както и общественото мнение. Във тази връзка се отбелязва, че 

средствата  и  възможностите  на  правната  общтност  са  ограничени  и  се 

свеждат  до  формулирането,  представянето  и  отстояването  на  конкретни 

искания и предложения най-често свързани с подготовката, приемането или 

изменението  на  някой  съдоустройствен  закон.  Това  положение  е 

продиктувано  от  статута  на  съдиите  и  мястото  на  правосъдието  в 

държавната структура. То е в основата и на общите действия на трите съюза, 

излизането със съвместни декларации, търсенето на подкрепа от страна на 

Министерството на правосъдието и от широката общественост.

Съществена част от изложението е отделена на периодизацията на 

законодателната уредба на съдоустройството в зависимост от европейските 

модели, които се копират и прилагат. Въз основа на този признак развитието 

му се разделя на два периода. Първият период обхваща времето от 1880 г. до 

1909  г.  Констатира  се,  че  през  него  се  утвърждава  руският  модел  на 

съдоустройство,  приспособен  към българските  условия  и  действителност, 

чийто носители са Либералната партия и Народната партия. Вторият период 

започва през 1910 г. и продължава до 1944 г. Изтъква се, че със закона от 

1910 г. Демократическата партия възприема основни принципи и институти 

на  италианския  и  френския  съдоустройствен  модел,  с  които 

съдоустройството  у  нас  се  доближава  до  западно  европейските  образци. 

Отбелязва  се,  че  новият  модел  получава  по-нататъшно  конкретизиране  и 

утвърждаване със законите на коалиционното правителство на Народната и 
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Прогресивнолибералната партия, ръководено от Иван Евстр. Гешов (1911 г.) 

и  на  Демократическия  сговор  (1926  г.).  Подчертава  се  стремежът  на 

българския законодател да се съобрази с конкретните условия в страната, 

което  оказва  влияние  върху  състава  и  структурата  на  новите  органи  и 

институти,  но  не  и  на  тяхната  същност  и  цели.  Периодизацията  на 

развитието  на  съдоустройството  е  подчинена  и  съответства  напълно  на 

изследваната от нас тема, доколкото позволява да се разкрие правната среда 

и рамка, в която се дефинира и развива несменяемостта.

Направен е опит за една цялостна и систематична периодизация 

на историята на несменяемост на съдиите и прокурорите въз основа на два 

критерия: възприемането и утвърждаването на принципа на несменяемост и 

политиката  на  управляващите  партии  в  областта  на  съдоустройството, 

реализирана чрез приетите ЗУС и внесените изменения и допълнения в тях. 

Очертават  се  границите  на  всеки период  и  на  етапите  в  него.  От гледна 

точка на целите, естеството и условността на периодизацията тя не съвпада 

напълно с възприетата периодизация на българската история. 

Във следващата част се изясняват основните характеристики на 

отделните периоди и етапи и се дава оценка на тяхното място и значение за 

законодателната уредба на несменяемостта на съдиите и прокурорите.

Първият период (1880-1897 г.)  се определя като подготвителен, 

доколкото през него се установява макар и мълчаливо несменяемостта на 

магистратите  от  ВКС  и  се  формират  основните  идеи  и  виждания  за 

същността и необходимостта от въвеждането на несменяемостта на съдиите 

и  възможните  форми  за  прилагането  й  у  нас.  Сред  основните  му 

характеристики се открояват няколко важни момента: приемането на първия 

български ЗУС от 1880 г., историята на ЗУС на Държавния съвет от 1883 г., 

дейността на комисията Стаматов и професионалните и публични дискусии 

във връзка с подготовката на законопроекта от 1885 г.

Това е  период на фактическата,  но не и на законно въведената 

несменяемост.  Констатира  се,  че  широките  правомощия на  министъра  на 

правосъдието  му  позволяват  не  само  да  осъществява  общия  надзор  над 
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съдебните  места  и  длъжностните  лица,  но  и  да  упражнява  политически 

контрол  над  съдебната  система.  Изтъква  се,  че  при  неузаконената 

несменяемост на съдиите, те представляват легално и ефективно средство за 

потъпкване на конституционната независимост на съдебната власт, от което 

се възползват всички управляващи партии. 

Въпреки и неуспешни опитите за узаконяването на принципа на 

несменяемост на съдиите се определят, като доказателство за осъзнаването 

на тази необходимост, като израз на стремежа на законодателя да намери 

конкретната формула за това.

Вторият  период  (1897-1923  г.)  се  характеризира  като  най-

динамичния и противоречив период в цялата история на несменяемостта на 

съдиите и прокурорите. Констатира се съществуването и развитието на две 

противоположни  по  своята  същност  и  цели  линии:  от  една  страна  на 

възприемане  и  утвърждаване  на  условната  и  частична  несменяемост  на 

съдиите,  а  от друга  на зараждането и задълбочаването на тенденцията  за 

нейното ограничаване, достигаща до степен на суспендиране. 

В съответствие с възприетите критерии, този период се разделя на 

два  етапа.  Първият  етап  (1897  -  1909  г.)  започва  с  узаконяването  на 

условната  несменяемост  от  правителството  на  Народната  партия  и 

продължава  до  бързото  й  довеждане  до  формулата  на  абсурда  или  до 

фактическото  й  суспендиране  с  приетите  от  либералната  коалиция 

изменения и допълнения на ЗУС. Така се слага началото на един пагубен за 

несменяемостта  подход  на  постоянна  промяна  на  законните  условия. 

Вторият  етап  (1910  –  1923)  г.  има  сходна  характеристика.  В  него  се 

открояват  законите  на  Демократическата  партия,  Либералната  партия  и 

БЗНС. С тях завършва историята на третия ЗУС, приет от парламентарното 

мнозинство  на  Народната  партия.  Докато  ДП възстановява  и  утвърждава 

несменяемостта на съдиите, то ЛП и особено БЗНС предприемат действия 

към нейното ограничаване и фактическо премахване. Този етап се отличава 

и с аргументираните и настоятелни искания за конституционна уредба на 

48



принципа  на  несменяемост,  както  и  за  разпростирането  му  и  върху 

прокурорския състав.

Третият период (1923-1934 г) включва историята на подготовката, 

приемането  и  действието  на  четвъртия  ЗУС,  приет  от  Демократическия 

сговор.  Това  е  период  на  утвърждаване  на  условната  несменяемост  на 

съдиите  върху  началата  заложени  в  законите  от  1899  г.  и  1910  г.  и 

премахване на промените, направени през годините на войните и по време 

на земеделското управление. 

И  през  него  несменяемостта  на  прокурорите  не  получава 

законодателна уредба. Причината е в желанието на сговора да запази контрола 

на  властта  над  прокурорския  институт,  пряко  свързан  със  задачата  на 

прокуратурата чрез прилагането на Закона за защита на държавата да участва 

активно в смазването на комунистическата съпротива и въдворяването на ред 

и спокойствие в страната. 

Четвъртият  период  (1934-1944  г.)  обхваща  управлението  на 

непартийните правителства и се характеризира с приемането и действието 

на  Наредбата-закон  за  устройството  на  съдилищата,  утвърдена  от 

правителството  на  К.  Георгиев,  и  нейните  изменения  и  допълнения.  От 

гледна  точка  на  историята  на  несменяемостта  на  магистратите,  той  се 

определя  като  период  на  приемственост  по  отношение  на  съдийската 

несменяемост и на поетапното въвеждане на прокурорската несменяемост 

във всички инстанции. 

Направените изводи и обобщения в заключението потвърждават 

напълно  формулираната  теза  в  увода  на  дисертацията.  Анализът  на 

политиката  на  управляващите  партии в  областта  на  съдоустройството  по 

един  категоричен  и  недвусмислен  начин  доказва,  че  принципът  на 

несменяемост  на  съдиите  и  прокурорите  трябва  да  бъде  конституционно 

закрепен. В противен случай условната несменяемост трябва да се основава 

на призната и спазвана от всички политически партии законодателна уредба, 

която  да  не  зависи  от  политическата  целесъобразност,  а  да  отговаря  на 

49



практическите нужди на правораздаването и да е съобразена с позицията и 

мнението на съдийската общност и на обществото като цяло.

Въвеждането и утвърждаването на принципа на несменяемост в 

българското съдоустройствено законодателство, въпреки всички трудности 

и обрати, способства за укрепване на независимостта на съдебните места и 

лица, за самостоятелността и автономността на съдебната система. 

Историята на несменяемостта на съдиите и прокурорите е част от 

историята на българското съдоустройство, от борбата на съдийската и правна 

общност  срещу  политическата  партизанщина,  за  истинска  и  пълна 

независимост  на  съдебната  власт.  Това  прави  изводите  и  поуките  от  нея 

актуални и значими, имащи пряко отношение към днешния ден на съдебната 

система. 
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Научна новост и приноси на дисертационния труд

1.  Дисертацията  съдържа  първото  в  нашата  историческа 

литература  цялостно  изследване  на  историята  на  политическите  и 

професионални борби, законодателната уредба и приложение на принципа 

на несменяемост на съдиите и прокурорите в България през периода 1879-

1944 г. Доколкото темата не е разработена досега в историческата наука, тя 

запълва една празнина, едно „бяло поле” в тази област.

2. Научният принос на дисертационния труд не би трябвало да се 

оценява  единствено  през  призмата  на  неразработената  тематика.  Самият 

опит  за  цялостно  интердисциплинарно  осветляване  на  този  важен  в 

теоретически  и  в  практически  план  проблем  носи  в  себе  си  приносен 

характер. В тази връзка трябва да се отбележи и фактът, че в научен оборот 

се включват за първи път неизползвани до сега архивни и документални 

извори,  увеличаващи  историко-правното  познавателно  значение  на 

работата.

3.  Дисертацията  има  качества  на  задълбочено,  многопланово 

изследване на проблема за несменяемостта на съдиите и прокурорите. Това 

се прави в тясна връзка с цялостната организация на съдилищата, статуса на 

съдиите и състоянието на правораздаването и в контекста на политиката на 

управляващите партии и непартийни правителства. Предвид на комплексния 

характер на проблематиката,  научният анализ и формулираните изводи са 

пряко насочени към днешния ден на съдебната система и звучат съвременно 

и актуално. 

4.  Проучен  е  съществуващият  богат  и  разностранен  изворов  и 

литературен материал, което дава основание темата като проблем в него да 

се счита за изчерпателно разработена. 

5. В дисертационния труд се разкрива същността и значението на 

несменяемостта  за  независимостта  и  развитието  на  съдебната  система, 

извършва се сравнителен анализ на законодателната уредба на съдилищата и 

моделите на съдоустройство. 
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6.  Новост  е  подробното  и  последователно  изясняване  на 

основните  характеристики,  проблеми,  трудности  и  успехи  на 

правораздаването  през  отделните  периоди  от  неговото  развитие,  както  и 

задълбоченият  анализ  на  същността  и  формите  на  проявление  на 

политическата партизанщина в областта на правосъдието. 

7.  За  първи  път  в  нашата  научна  литература  еволюцията  във 

възгледите  на  различните  партии  за  несменяемостта  на  съдиите  и 

прокурорите,  тяхната  парламентарна  дейност  и  практическа  политика,  се 

изследва като самостоятелен и непосредствен предмет в контекста на едно 

цялостно  и  систематично  научно  проучване.  Потвърждава  се  тезата  за 

водещата роля на политическата целесъобразност при определяне на модела 

и условията за несменяемост, израз на която е и нежеланието на партиите 

проблемът да намери конституционно решение. 

8.  Характер  на  научна  новост  има  и  пълното  осветляване  на 

дейността и ролята на професионалните организации на съдиите, адвокатите 

и  юристите  в  защита  на  принципа  на  несменяемост,  за  разширяване  на 

неговия  обхват  и  съдържание,  за  истинска  и  пълна  независимост  и 

автономност на съдебната власт.

9.  Направена  е  оригинална  и  аргументирана  периодизация  на 

историята  на  въвеждане  и  развитие  на  несменяемостта  на  съдиите  и 

прокурорите.

10.  Анализът  потвърждава  тезата  за  необходимостта  от 

приемственост и ползване на натрупания исторически опит в организацията 

и  функционирането  на  съдилищата  и  прилагането  на  принципа  на 

несменяемост, пречупен през призмата на новото време и изисквания.

11. Създаден и реализиран е успешно модел на изследване, който 

може  да  се  приложи  при  изучаването  на  разглеждания  проблем  на 

съвременния етап от развитието на съдебната система.
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