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Правото мо же да се под м ла дя ва
са мо ка то се спра вя със соб ст ве но то си ми на ло.

Рудолф фон Йеринг

I. Настоящото из ло же ние не е прав но ака де мич но пи са ние. 
То съ дър жа са мо лич ни спо ме ни, впе чат ле ния и стра нич ни асо-
циации за пре жи вя но то във връз ка със Закона за за дъл же нията и 
до го во ри те. На те зи спо ме ни са при съ щи всич ки сла бости на лич-
но то възприятие и па мет, но оне зи, които са пре жи вели по доб но 
тер за ние, зна ят, че неспо де ле но то му но се не е ед но стра да ние, 
което тър си успо коение в съпри кос но ве нието с дру га ду шев-
ност. В то зи сми съл им пул сът за те зи ре до ве е лич но то ми ду хов-
но облек че ние, а не ам би цията ня ко го да прос ве ща вам – ка то чо-
век в края на про фе сионал на та си есен. Затова аз не дър жа ня кой 
да ми вяр ва – доста тъч но е че тя щият вед нъж да поглед не на ми-
на ли те съ би тия през моя про зо рец, до ри ако отре че ви дя но то.

От ве ко ве бе ле зи те на дър жав ност та са пет: език, те ри то рия, 
ре ли гия, ар мия и пра во. Сред тях пра во то е ду хов ният гръб нак на 
дър жа ва та, кой то се кре пи и на исто ри ческа та па мет – как то ци-
ви ли за цията ни чер пи ле ги тим ност от ста ро за вет ни те за ко ни. 
Който пре небрег ва прав но то ми на ло и пре су ша ва спо ме на за не-
го, той всъщ ност из точ ва кръв та на дър жав но то ни съз на ние и съ-
вест. Духовно обез кър ве на на ция е лес на пляч ка за мест ни и чуж-

* Адвокат от София.
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ди зве ро ве. Тя на пом ня еван гел ско то про ро чест во: ...кой то има, 
не му ще се да де, а кой то ня ма, от не го ще се от не ме и то ва, що 
има (Марк 4:25).

През послед ни те 20 го ди ни у нас от ми на ха поч ти не за бе ля-
за но слав ни го диш ни ни на ве ли ки евро пейски прав ни па мет ни ци, 
към които България е исто ри чески приоб ще на: 2000 г. – 100 го ди-
ни германски Граж дан ски за кон ник (BGB-1900), 2004 г. – 200 го-
ди ни френски Граж дан ски ко декс (Code Civil-1804)1, 2011 г. – 200 
го ди ни австрийски Граж дан ски ко декс (ABGB-1811), 2015 г. – 
150 го ди ни италиански Граж дан ски ко декс (Codice Civile 1865). 
Всички те бя ха чест ва ни в съ от вет ни те дър жа ви ка то праз ник на 
на ционал на та им гор дост. Изглежда, те зи че ти ри ко ме ти на евро-
пейския за ко но да те лен ге ний се ока за ха осле пи тел ни за бъл гар-
ска та дейст ви тел ност и бя ха просто пре мъл ча ни ка то удар в гър-
ба на прав на та ни па мет и ка то добро вол на са моизо ла ция от евро-
пейска та прав на ци ви ли за ция.

Не искам съ ща та съд ба за на шия ос но вен обли га ционен 
Закон за за дъл же нията и до го во ри те (ЗЗД) и в та зи своя нагла са 
бях улес нен от слу чай но за бе ля за но съв па де ние на да ти. ЗЗД-
1950 е об на род ван на 22 ноем ври 1950 г., но след ват две поправ ки 
в та зи публи ка ция, та ка че пъл ният ко ри ги ран текст на ЗЗД-1950 
се появя ва чак на 5 де кем ври 1950 г. Обаче не го вият пред шест ве-
ник ЗЗД-1892 е об на род ван тък мо на 5 де кем ври 1892 г. С дру ги 
ду ми, да та та 5 де кем ври мо же да се на ре че рож ден ден на бъл гар-
ско то обли га цион но пра во. От дру га стра на, на 5 де кем ври 2020 г. 
се на вър ши ха точ но 70 го ди ни от публи ку ва не то на ЗЗД-1950 
през 1950 г., в си ла от 1 яну ари 1951 г. Да сте чу ли за ня как во 
достой но от бе ляз ва не на то зи юби лей?

В чест на та зи 70-го диш ни на на ЗЗД-1950 ще се опи там да 
при пом ня ня кои об стоятел ст ва, съ би тия и лич ности, свър за ни с 
раж да не то на за ко на през оно ва слож но вре ме – без да пре тен ди-
рам, че пра вя из чер па те лен исто ри чески об зор.

II. Когато съ вет ска та оку па цион на ад ми нистра ция поема 
управле нието на България през сеп тем ври 1944 г., тя за вар ва един 

1 За дър жа ви те, възприели Code Civil, е под хо дя ща ми съл та на Виктор Юго: 
„Там, къ де то дру ги те са бра тя, Франция е май ка“.



5Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2021

ста би лен ос но вен граж дан ски Закон за за дъл же нията и до го во ри-
те от 1892 г. с 668 разпо ред би и са мо 4 из ме не ния и до пъл не ния 
за ця ла та му 52-го диш на въз раст. През оста на ли те 6 го ди ни до 
от мя на та му през 1950 г. се появя ват още две до пъл не ния и та ка 
за 58-го диш ния нор ма ти вен жи вот на ЗЗД-1892 те зи из ме не ния и 
до пъл не ния ста ват об що 6, т.е. ед но из ме не ние на бли зо 10 го-
дини.2

През 1892 г. пра ви тел ст во то на Стефан Стамболов се ориен-
ти ра към ита лиан ския Граж дан ски ко декс от 1865 г. – Codice 
Civile, кой то за ра ди ре ша ва ща та френ ска по мощ при ос во бож де-
нието на Италия от Австро-Унгария през 1859–1860 г. и послед-
ва ло то ита лиан ско обе ди не ние е поч ти пъ лен пре вод на френ ския 
Code Civil. Стефан Стамболов послед вал то зи при мер и не го ва та 
ко ми сия просто пре ве ла на бъл гар ски език Codice Civile със 
загла вието Закон за за дъл же нията и до го во ри те. В то зи си из бор 
бъл гар ско то пра ви тел ст во би ло на сър че но от пред стоящия брак 
на бъл гар ския княз Фердинанд с ита лиан ска та прин це са Мария 
Луиза. Директна ре цеп ция на френ ския пър во образ или на ав-
стрийския Граж дан ски ко декс от 1811 г. би ла по ли ти чески риско-
ва на за ра ди враж деб на та рев ни вост на Русия и неста бил ния ста-
тут на Фердинанд ка то бивш ав стрийски офи цер. Поучителен 
при мер бил не утрал ният из бор на бел гийска та Кон сти ту ция ка то 
обра зец на Търновската. Германският граж дан ски за кон ник от 
1900 г. още не съ щест ву вал през 1892 го ди на. Всъщност две мла-
ди евро пейски дър жа ви (Италия и България) се сбли жа ва ли чрез 
ди насти чески брак и чрез сход ни граж дан ски за ко ни, но в до-
пусти мия кон текст на евро пейския по ли ти чески ба ланс. Този ге-
не зис на ос нов ния бъл гар ски граж дан ски за кон пре допре де лил в 
пер спек ти ва обли ка на бъл гар ско то граж дан ско пра во и не го ва та 
род ст ве ност с ро ман ска та юриспру ден ция. Такава бли зост и сход-
ст во поз во ля ва ли на вър хов но то бъл гар ско пра во съ дие да се 
ориен ти ра спря мо аван гар да на френ ска та и ита лиан ската прав на 

2 За срав не ние – през 70-го диш но то би тие на ЗЗД-1950 до днес той е пре тър-
пял 23 из ме не ния и до пъл не ния, ка то уско ре но се под гот вя по ред но то 24-то за 
дав ност та, ве роят но за удовлет во ря ва не на оли гар хи чен каприз. Това пра ви ед-
но из ме не ние на все ки три го ди ни. Коментарът е из ли шен.
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док три на и да не изоста ва от тях.3 Те би ли не гов фар в мо ре то на 
прак ти ческо то пра вопри ла га не. Но та зи ро ман ска ци вил на ре цеп-
ция е има ла и лич ност но отра же ние вър ху ели та на бъл гар ска та 
прав на об щ ност – поч ти всич ки без из клю че ние из тък на ти про-
фе со ри – пре по да ва те ли в Юридическия фа кул тет, са би ли възпи-
та ни ци или спе циали зан ти на елит ни френ ски, ита лиан ски, швей-
цар ски, гер ман ски и ав стрийски уни вер си те ти. Така естест ве но 
въз ник ва ед на за вид на бъл гар ска юри ди ческа ака де мич на аристо-
кра ция с без спо рен евро пейски ав то ри тет и те жест, го ля ма част 
от която до жи вя ва 1944 го ди на.4

Но не ща та не свър ш ват дотук. Още в на ча ло то на XX век и 
осо бе но меж ду две те све тов ни вой ни в Италия се ге не ри ра уско-
ре но дви же ние към но ва и обе ди ня ва ща ко ди фи ка ция. Разбирае-
мата ита лиан ска чув ст ви тел ност за за кон но насле дя ва не на рим-
ско то пра во за поч на ла да прибли жа ва ита лиан ска та прав на фи ло-
со фия към гер ман ска та пан дек т на шко ла. Това, раз би ра се, не до-
ве ло до су ро ва гер ма ни за ция на граж дан ско то пра во на Апени-
ните, но от мести ло не го ва та цен ност на ос от пъл но то френ ско 
под ра жа ние. Точно в раз га ра на Втората све тов на вой на, на 
16.03.1942 г., пра ви тел ст во то на Бенито Мусолини приема и въ-
веж да но вия Codice Civile на Италия, дейст ващ и до днес, и от ме-
ня пър во обра за на бъл гар ския ЗЗД-1892 (Codice Civile-1865). 
Въпреки бур но то вре ме, в което се появя ва, италианският Граж-
дан ски ко декс от 1942 г. е за бе ле жи тел но пости же ние на нор мо-
твор чест во то със своята бри лянт на струк ту ра, тер ми но ло гич на 
пре циз ност, впе чат ля ващ стил и достъп ност, пре вър на ли го в 
обра зец за под ра жа ние на ре ди ца дър жа ви.

Проблемът е, че бъл гар ският ЗЗД-1892 не послед вал та зи 
ита лиан ска ево лю ция и оста нал са мо тен си рак във ве че праз на та 
сак сия на Codice Civile-1865. Не е вяр но оба че пред по ло же нието, 
че в ре зул тат на спо ме на ти те съ би тия бъл гар ско то обли га цион но 
пра во изоста ва от евро пейския влак ка то от ка чен ва гон на меж-

3 Достатъчно е да раз гър не те един учеб ник по бъл гар ско граж дан ско пра во 
от оно ва вре ме с мно гобройни те евро пейски ре фе рен ции.

4 Едва ли е въз мо жен по-го лям кон траст меж ду оне зи апосто ли на прав на та 
наука и днеш но то състояние на 10-те юри ди чески фа кул те та с во де ща ро ля на 
по ли цейска та ака де мия ка то свое обра зен „бал кан ски Харвард“.
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дин на га ра. Още в на ча ло то на 30-те го ди ни на XX век в бъл гар-
ска та прав на об щ ност наз ря ва идеята за бъл гар ски граж дан ски 
ко декс. Неслу чай но точ но в то зи пе риод се появя ва бъл гар ският 
пре вод на Германския граж дан ски за кон ник (BGB) от Александър 
Кожухаров, то га ва со фийски ад во кат.5 Към Народното събра ние 
се съз да ва Кодификационен съ вет със за да ча пър во да систе ма ти-
зи ра, а после и да ко ди фи ци ра граж дан ско то ни пра во – по при-
ме ра на Комисията Windscheid при под го тов ка та на BGB. Негов 
секре тар бил проф. Петко Венедиков.6 За съ жа ле ние, из бух на ла та 
вой на и послед ва ла та ка тастро фа пре пятст ват в за ро диш то зи ко-
ди фи ка ционен за ми съл.7

В то ва състояние и в та зи сре да ЗЗД-1892 посре ща през сеп-
тем ври 1944 г. съ вет ска та оку па ция.

III. Тук е по лез но да спрем и да огле да ме вни ма тел но об-
стоятел ст ва та, които дик ту ват за ко но да тел ния кли мат в България 
по вре ме на война та и не посред ст ве но след нея. Такъв поглед ще 
ни по мог не в обяс не нието за що Кодификационният съ вет на 
проф. Петко Венедиков не успя ва да изпъл ни ми сията си.

Българското сбли жа ва не с Германия в на ве че рието на война-
та кул ми ни ра в при съ еди ня ва не то ни към Тристранния пакт 
(Германия, Италия и Япония) на 1 март 1941 г. след Крайовската 
спо год ба от 1940 г., ко га то под гер ман ски на тиск Румъния връ ща 
на България Южна Добруджа. Това от ва ря вра ти те за сил но 
влияние на на ционал со циалисти ческа та иде оло гия, вклю чи тел но 
в за ко но да тел ст во то. Без да спо ме на вам ре ди ца та за ко ни в то зи 
дух, ще при пом ня са мо Идеологичната биогра фия на Адолф 
Хитлер (80 страници), съста ве на от из вест ния бъл гар ски юрист 
проф. д-р Любомир Владикин и из да де на в София през 1942 го-

5 Граждански Законник на Германската Империя. Български пре вод: 
Александър Кожухаров. С., 1935.

6 Вж. Пълен ука за тел на за ко ни те в България. С.: Държавна пе чат ни ца, 1939, 
с. 1.

7 През 80-те го ди ни проф. Петко Венедиков бе ше член на Научно-ме то ди-
ческия ка би нет към Софийската ад во кат ска ко ле гия и спо де ля ше песте ли ви 
спо ме ни за ко ди фи ка цион на та меч та, но бе ше сдър жан с оглед на пре жи вя но то 
за ли ча ва не ка то ад во кат през 1959–1962 г. за по доб на сло во охот ли вост.
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ди на.8 В то ва съ чи не ние на проф. Владикин е ци ти ра на Програ-
мата на На ционал со циалисти ческа та гер ман ска ра бот ни ческа 
пар тия от 1924 г., чиято т. 19 гла си: Ние иска ме рим ско то пра во, 
което слу жи на ма те риалистич ния све то вен ред, да бъ де за-
месте но с ед но гер ман ско об щ ност но пра во. По-яс на програм на 
враж деб ност на на циз ма сре щу рим ско то пра во не ми е из вест на. 
Не е въз мож но в та ка ва ат мос фе ра един про фе сор по рим ско пра-
во ка то Петко Венедиков да ре али зи ра до края на 1944 г. ко ди фи-
ка цията на бъл гар ско то пра во, опря но на рим ско то чрез Codice 
Civile и Code Civil.

Не по-мал ко ин те ре сен е по ли ти ко-прав но-фи ло соф ският 
тил на но вопристиг на ли те „ос во бо ди те ли“. В СССР от 
31.10.1922 г. дейст ва сви реп Граждански ко декс на Руската 
съветс ка федеративна социалистическа република (ГК на 
РСФСР), кой то е за местен чак през 1964 г. от смек чен, но прин-
цип но съ щия прием ник. ГК на РСФСР-1922 пред ставля ва ком пи-
ла ция на съ вет ски декре ти, из зем ва щи от граж дан ския обо рот зе-
мя та и сред ст ва та за произ вод ст во, и до пускащ граж дан ска пра-
во су бек т ност са мо за цел та на съ вет ско то раз ви тие и со циал но-
ико но ми чески те дър жав ни це ли.

Автентично усе ща не за ду ха и це ли те на ГК на РСФСР-1922 
мо же да се по лу чи от пис мо то на Ленин до ко ми са ря по пра во съ-
дието Дмитрий Иванович Курский от 20.02.1922 г. За за да чи те 
на на род ния ко ми са риат на пра во съ дието в усло вията на но ва-
та ико но ми ческа по ли ти ка.9 Цитатите не се нуж да ят от тъл ку ва-
не: Подготвя се но во граж дан ско за ко но да тел ст во (...). Да не се 
заим ст ва (по-точ но Народният комисариат да не се оста вя да 
го ма мят тъ по ум ни бур жоаз ни ста ри юристи, които заимст-
ват) ста ро то бур жоаз но раз би ра не за граж дан ско пра во, а да 
се съз да ва но во (...). Ние не приз на ва ме ни що „част но“, за нас 
всич ко в област та на сто пан ст во то е публич ноправ но, а не 
част но (...) да се раз ши ри при ла га не то на дър жав на та на ме са в 

8 Поместена в т. I на сбор ни ка „Принципи на Национал-со циализ ма – из бра-
ни ре чи и прокла ма ции под ав тор ст во то на Адолф Хитлер“. Издание „Българско 
де ло“. С.: Придворна пе чат ни ца, 1942. 

9 Ленин, В. И. Събрани съ чи не ния в 55 то ма. Т. 44. С.: Партиздат, 
Издателство на БКП, 1983, 383–389. 
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„част ноправ ни те“ от но ше ния; да се раз ши ри пра во то на дър-
жа ва та да от ме ня „част ни те“ до го во ри; да се при ла га НЕ 
corpus juris romani към граж дан ски те прав ни от но ше ния, а 
на ше то ре во лю цион но прав но съз на ние (...) за дъл жи тел но ор-
га ни зи ра не на ре ди ца образ цо ви по бър зи на и си ла на репре-
сията и по ра зяс ня ва не пред на род ни те ма си про це си (...). 
Строгата кон фи ден циал ност на пис мо то е под чер та на с лич на ре-
зо лю ция на Ленин: ...да не се изпус нем пред вра го ве те.

Не се наемам да пра вя срав ни тел ни па ра ле ли меж ду на циз ма 
и бол ше виз ма, ни то да на мек вам за тех ни сход ст ва, но не мо га да 
не кон ста ти рам от гор ни те ци та ти тях но то еди но душ но отри ца-
ние на рим ско то пра во ка то храм на част на та соб ст ве ност и свър-
за на та с нея чо веш ка сво бо да.10

За це ли те на из ло же нието е доста тъч но да усе тим чрез пред-
ста ве ни те па са жи в клет ка та на ка къв ти гър са би ли под хвър ле ни 
бъл гар ско то пра во, и по-спе циал но ЗЗД-1892, и ше па та не го ви 
ака де мич ни ри ца ри. И пред как ва не въз мож на ди ле ма са би ли 
изпра ве ни те спря мо ед на без скру пул на ла ви на, която зад гър ба 
си има ла 22 го ди ни при ло же ние на ГК на РСФСР и ми лиони жер-
т ви от съ деб ния те рор на Сталин/Вишински.11

IV. Кои са съ би тията, фак то ри те и об стоятел ст ва та, опре де-
ли ли съд ба та на ЗЗД-1892 след сеп тем ври 1944 го ди на?

От 28.10.1944 г. до 15.09.1947 г. в България дейст ва 
Съюзната кон трол на ко ми сия, която сле ди за спаз ва не на Москов-
ското при ми рие. В нея ос вен ко ман д ва не то на съ вет ски те оку па-
цион ни си ли участ ват и пред ста ви те ли на САЩ и Велико бри-
тания, които оказ ват из вест но сдър жа що влияние вър ху вил-

10 У нас от кри та та не на вист към рим ско то пра во бе за ме не на с пре небре жи-
тел но то му обез це ня ва не след смър т та на проф. Михаил Андреев през м. май 
1978 г. ка то вто росте пен на из бор на дис ципли на – на ред с дис ципли на та 
„Политически и прав ни уче ния“. Студентите тряб ва ше да из би рат ед на от две те 
и мно зи на пред по че то ха по-лес на та. Приживе проф. Михаил Андреев спо де ля-
ше от ча янието си, че не наз на ча ват не гов асистент и че след от тегля не то му ще 
има кад ро ви де фи цит. Така и ста на. 

11 Не мо га да не при пом ня, че в клет ка та на то зи ти гър ни под хвър лят са мо 
го ди на след ка то България спа ся ва евре ите си през 1943 г., за да ста не после 
раз мен на жер т ва сре щу отър ва ва не то на Австрия и Гърция от съ ща та съд ба. И 
оне зи, които ни рит на ха в та зи клет ка, се га ид ват да ни учат на де мокра ция и 
ци ви ли за ция. 
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неещия произ вол. Тяхната ос нов на те жест е би ла свър за на с пре-
го во ри те за окон ча те лен ми рен до го вор меж ду България и Съ юз-
ни ци те и за нейни те те ри то риал ни гра ни ци. Този до го вор се 
сключ ва в Париж и вли за в си ла на 15.09.1947 г. – т.е. це ли три 
го ди ни след превра та. Седмица по-къс но е раз стре лян ли де рът на 
опо зи цията Никола Петков.

До сре да та на сеп тем ври 1946 г. фор мал но кон сти ту цион но 
България си оста ва мо нар хия – цар ст во, ко га то с ре фе рен дум 
стра на та е обя ве на за ре публи ка. На 16.09.1946 г. ма ло лет ният 
цар Симеон II и се мейст во то му на пускат стра на та12 – точ но ед на 
го ди на пре ди вли за не в си ла на мир ния до го вор.

До 4.12.1947 г. в България дейст ва Търновската конституция, 
с всич ки произ ти ча щи от то ва после ди ци за ле ги тим ност та на 
управле нието и функ циони ра не на ин сти ту циите, вклю чи тел но 
дейст ва щи те за ко ни. На по со че на та да та тя е за ме не на от т.нар. 
Димитровска кон сти ту ция, която е ана лог на съ вет ска та Кон-
ститу ция от 1936 г. и окон ча тел но уста но вя ва то та ли тар ния ре-
жим.

На 23.12.1947 г., точ но пре ди Коледа, е приет Законът за на-
циона ли за цията, кой то сла га точ ка на ро ман са за непри кос но ве-
ност на част на та соб ст ве ност в България. През 1948 г. за поч ва и 
на сил ст ве на та ко лек ти ви за ция на зе ме дел ски зе ми.

През 1949 г. се случ ват две съ би тия, които пре пятст ват пъл-
но то ста би ли зи ра не на ко му нисти ческа та власт с оглед на стоя-

12 Очакваният ми рен до го вор е глав ният фак тор, кой то спа ся ва жи во та на 
цар ско то се мейст во и поз во ля ва не го ва та емигра ция (ос вен раз стре ля ния принц 
Кирил) – за раз ли ка от бол ше виш кия раз стрел на руско то цар ско се мейст во на 
17 юли 1918 г., вклю чи тел но де ца та. Все пак кон трастът не е тол ко ва ря зък, ако 
при пом ня, че бол ше виш ки из ро ди след 1944 г. из важ дат ков че га с тя ло то на по-
койния Борис III от крип та та на Рилския ма настир и после го оск вер ня-
ват. Затова там гро бът е пра зен (раз ка за но ми от игу ме на на ма насти ра Йоан 
Драговитийски (1925–2005), то га ва млад послушник). Но и то ва са та нин ско 
престъпле ние не е уни кат – пра ви ли са го и дру ги с мно го по-ви со ки ци ви ли за-
цион ни пре тен ции. Един от при ме ри те: тя ло то на Оливър Кромуел е из ва де но 
от гро ба две го ди ни след погре бе нието (1661 г.) и обе се но пред Traitor’s gate на 
Tower, а после обез гла ве но – по за по вед на Чарлз II, чий то ба ща Чарлз I е обез-
гла вен от Кромуел.

Отец Йоан спо де ля ше, че се чу дил да ли да по пи та в мо лит ви те си св. Иван 
Рилски къ де е тя ло то на Борис III, но не пос мял: „Ако тряб ва да знам, св. Иван 
сам ще ми ка же“. 
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щи  те пред нея за да чи. На 2 юли в краймосков ския са на то ри ум 
„Барвиха“ уми ра ли де рът на бъл гар ски те ко му нисти Георги Ди-
митров, кой то от ня кол ко ме се ца се ле ку вал там. Между вре мен но 
в сре да та на съ ща та го ди на по за по вед на Сталин е аресту ван и 
об ви нен в из мя на секре та рят на ко му нисти ческа та пар тия Трайчо 
Костов, осъ ден и ек зе ку ти ран на 16 де кем ври с. г. (пос мър т но 
реаби ли тиран).13 От сре да та на юли 1949 г. ге не ра лен секре тар на 
БКП ста ва Вълко Червенков, но не го ва та власт се ста би ли зи ра 
ед ва в на ча ло то на 1950 г. след смър т та на Трайчо Костов.

Така чак след 1949 г., по вре ме на Вълко Червенков и кул та 
към не го ва та лич ност, ко му нисти ческо то управле ние по па да в 
свое вре мен но вътреш но рав но ве сие и се съсре до то ча ва вър ху за-
ко но да тел на та програ ма в рам ки те на но ва та кон сти ту ция и пар-
тий на иде оло гия. Трудно е оба че от та зи дистан ция на вре ме то да 
се усе ти истин ският вкус на епо ха та – пре ди да я съ дим.14

13 Процесът сре щу гру па та на Трайчо Костов (11 души) е ед но от па де нията 
на бъл гар ска та ад во ка ту ра. Пледоариите на 11-и ма та за щит ни ци изо бил ст ват с 
въ оду ше ве ни приз на ния на об ви не нието, а ос нов на за щит на те за е, че от го вор-
ност та на под съ ди ми те се по де ля с аме ри кан ския и бри тан ския им пе риали зъм, 
по ра ди което след ва да по лу чат 1/3 на ка за ние. Голословността на те зи приз на-
ния мо ти ви ра ла съ деб ни те гла во ре зи да под лъ жат Трайчо Костов с мол ба за 
въз мож но по мил ва не, в която са мо ръч но да приз нае ви на та си, след което вед-
на га е обе сен на 16.12.1949 г. Така един от съз да те ли те на т.нар. Народен съд 
па да жер т ва на ду ха на соб ст ве но то си чу до вищ но тво ре ние. Само 9 дни по-къс-
но, на 25.12.1949 г., из ли за от пе чат пъл но то до сие на про це са в Предателската 
и са ботьор ска гру па на Трайчо Костов пред съ да на на ро да. С.: Дирекция на 
пе ча та, Държавна пе чат ни ца, 1949, 623 с., 19 000 ти раж.

Рефлексът на па мет та из вик ва спо ме на за про це са сре щу Мария-Антоанета 
през 1793 го ди на. Даден е са мо един ден за под го тов ка на за щи та та ѝ, със 
смърт на запла ха към па риж ки те ад во ка ти да я изоста вят. В ад во кат ско то кри-
ло на па риж ка та Съдебна па ла та има витри на със за щит ни те за писки на ад во-
кат Шовьо-Лагард (Chauveau-Lagarde), пи са ни в нощ та пре ди про це са. В тях 
няма сер вил ни приз на ния, а са мо ри цар ски ку раж. Братът на Мария-Антоа-
нета, австрий ският им пе ра тор Леополд II, на пи сал вър ху докла да на па риж-
кия си посла ник за въз мож на спа си тел на сдел ка: Леополд има сестра, но 
Австрия – не.

14 За та зи цел ще ци ти рам ед но че ти ристи шие, пре мъл ча вай ки не го вия ав тор 
от ува же ние към па мет та му: Всеки тряб ва да че те, / млад и стар че те и 
препро чи та, / да же и Червенков препро чи та  / Ста ли но вия доклад! Или мал ко 
по-къс но пе сен та в дет ска та гра ди на: На све та оби чам две те, на све та съм те-
хен син – моята стра на лю би ма и съ вет ска та стра на. Това е она зи точ ка на 
ки пе не на те ро ра, ко га то па ла чи и жер т ви се пре то пя ват в ед на оглу пя ла ра дост-
на об щ ност.
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V. Извън обе ма на настоящо то из ло же ние е прав ният ана лиз 
на ЗЗД-1950, кой то е пред мет на огром на ака де мич на ли те ра ту ра 
и съ деб на прак ти ка през послед ни те 70 го ди ни. Текстът му е та-
къв, ка къв то е – достъ пен за всич ки. За нас е по-ин те рес но иден-
ти фи ци ра не то на не го ви те дейст ви тел ни ав то ри и на тех ни те под-
хо ди, за които до се га са спо де ля ни пре дим но не дом лъв ки, до гад-
ки и пред по ло же ния. Щом по во дът на настоящо то пи са ние е не-
го вият 70-и рож ден ден.

Затова ще се опи там чрез ме то да на из ключ ва не то да стиг на 
до име на та на най-ве роят ни те съста ви те ли. Изреждайки въз мож-
ни те лич ности, аз съм да леч от ми съл та да ги оце ня вам или срав-
ня вам, ка мо ли да се поста вям на ня как ва съ из ме ри ма с тях 
плоскост. Като прост астро ном, наблю да ващ прав ни звез ди. 
Самото до кос ва не до па мет та им но си ду хов но удовлет во ре ние и 
из то щи тел но въл не ние.

Проф. Любен Диков (1895–1973), ти ту ляр на ка тед ра та по 
граж дан ско пра во до 1944 г., де кан на Юридическия фа кул тет и 
впослед ст вие рек тор на уни вер си те та, ака де мик. След 1944 г. съ-
ден от Народния съд и ин тер ни ран в Белене. Един от непросте ни-
те му гре хо ве бил предговорът към пре во да на Германския граж-
дан ски за кон ник (BGB) на Александър Кожухаров от 1935 г., в 
кой то проф. д-р Любен Диков твър ди, че BGB е въплъ ще ние на 
прав но то съ вър шен ст во и на ге ниал ния гер ман ски на циона лен 
дух15. Политически и фи зи чески е из клю че но проф. Любен Диков 
да е имал въз мож ност за при нос в ЗЗД-1950.

Проф. Йосиф Фаденхехт (1873–1953). Завършил пра во в 
Лайпциг, спе циали зи рал в Италия. До 1944 г. пре по да ва тел по 
граж дан ско пра во, ми нистър на пра во съ дието, блестящ ад во кат, 
ака де мик. След 1944 г. сме ло поема за щи та та на вид ни об ви ня-
еми пред Народния съд. Уволнен през 1947 г. и отстра нен от пре-
по да ва тел ска дейност ка то „бур жоазен учен“. Политически е из-
клю че но проф. Йосиф Фаденхехт да е допри не съл за съста вя не то 
на ЗЗД-1950.

15 Вж. Граждански Законник на Германската Империя. Превод: Александър 
Кожухаров, пред го вор от проф. д-р Любен Диков. С., 1935, с. 2.
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Проф. Петко Венедиков (1905–1995). Завършва пра во в 
София, спе циали зи ра във Франция. До 1944 г. е де кан на Юриди-
ческия фа кул тет и про фе сор по рим ско и граж дан ско пра во, с 
осо бен ин те рес към вещ но то и наслед ст ве но то пра во. Секретар 
на Кодификационния съ вет към Народното събра ние. През 
1949 г. по ра ди по ли ти ческа небла го на деж д ност му е от не то пра-
во то да пре по да ва и ста ва ад во кат, съкра тен през 1960 г. Поли-
тически е из клю че но проф. Петко Венедиков да е допри не съл за 
съста вя не то на ЗЗД-1950.

Проф. Константин Кацаров (1898–1980). Завършва пра во в 
Берн, Швейцария. До 1947 г. пре по да ва тър гов ско и меж ду на род-
но част но пра во в Юридическия фа кул тет. След то ва е съ ден от 
ко му нисти ческия ре жим и из тър пя ва при съ да във вар нен ския зат-
вор. През 50-те го ди ни успя ва да за ми не за Швейцария, къ де то 
ра бо ти ка то ад во кат и про фе сор по тър гов ско пра во. Политически 
и фи зи чески е из клю че но проф. Константин Кацаров да е допри-
не съл за съста вя не то на ЗЗД-1950.

Проф. Иван Апостолов (1910–1981). Завършва пра во в 
София, спе циали зи ра в Италия. Преподавател в Юридическия 
фа кул тет по граж дан ско / обли га цион но пра во. През 1949 г. е 
отстра нен от ака де мич на пре по да ва тел ска дейност по ра ди по ли-
ти ческа небла го на деж д ност. Впоследствие ра бо ти ка то ад во кат, 
меж ду на ро ден ар би тър и кон сул тант към Министерството на 
външ на та тър го вия. През 1947 г. из ли за ка пи тал ният му труд 
Облигационно право, Част първа, Общо уче ние за обли га цията16, 
съ образ но още дейст ва щия то га ва ЗЗД-1892. Малко ве роят на е 
пъл на та досто вер ност на твър де нието на доц. Емил Георгиев в 
пред го во ра към фо то тип но то из да ние на БАН на съ щия труд от 
1990 г., че проф. Иван Апостолов е един от най-вид ни те съста ви-
те ли на ЗЗД-1950. Вярно е оба че, че в на ве че рието на раж да не то 
на за ко на учеб ни кът на проф. Иван Апостолов от 1947 г. е бил 
ед на блестя ща обли га цион на ен цикло пе дия без ал тер на ти ва за 
дейст ви тел ни те ав то ри на но вия ЗЗД.

16 Апостолов, Ив. Облигационно пра во. Част първа. Общо уче ние за обли га-
цията. С., 1947. Не спо ме на вам проф. Витали Таджер (1922–1999) просто за що-
то той за вър ш ва Юридическия фа кул тет през 1948 г. и въз раст та му из ключ ва 
съпри част ност към ЗЗД-1950.
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Останалата вис ша юри ди ческа но менкла ту ра от оно ва вре ме 
не е би ла в про дук тив на бли зост спря мо про це са по съз да ва не на 
но вия за кон. Проф. Венелин Ганев (1880–1966) бе ше ве лик те-
оре тик на пра во то, а меж ду 1944–1946 – ре гент, после увол нен 
от в ся къ де, из го нен от ауди то рията с кря съ ци те на „чер ве ни сту-
ден ти“. Изпратен в ла ге ра в Белене, пре местен в ла ге ра в 
Ножарево, а след то ва въд во рен за 9 го ди ни в Дряново. Проф. 
Цеко Торбов (1899–1987) се е за ни ма вал глав но с фи ло со фия на 
пра во то и със съ чи не нията на Кант. Димитър Силяновски 
(1892–1971) и Живко Сталев (1912–2008) би ли фо ку си ра ни вър-
ху граж дан ския про цес и към тях впослед ст вие се при съ еди ня ва 
бив шият съ дия Михаил Андреев (1911–1978) – пре ди да се от да-
де на прав на та исто рия и рим ско то пра во.17 Другата звез да на 
бъл гар ска та юриспру ден ция – Владимир Кутиков (1908–1980), 
е из ця ло ан га жи ран с меж ду на род но то публич но и част но пра во 
и дипло ма ти чески те си функ ции18, които го дър жат встра ни от 
тал ве га на обли га цията. А и той бе ше дипло ма тич но вни ма те лен 
да не навли за в чуж ди дис ципли нар ни те ри то рии.

VI. В об щи ли нии то ва са оби чайни те „за по доз ре ни“ за въз-
мож но „ба щин ст во“ на ЗЗД-1950. Остават още два ма: Александър 
Кожухаров и Любен Василев.

Адвокатът Александър Кожухаров (1907–1974) за вър ш ва 
пра во в Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер си тет през 
1933 г. и за поч ва прак ти ка в София. Блестящите поз на ния по нем-

17 На 7.12.1972 г. цял сту ден т ски курс се навря в гра ди на та му на ул. „Цанко 
Церковски“, за да изпее Gaudeamus. Емоционално Михаил Андреев ед ва го по-
не се. Няма друг та къв слу чай.

18 Не е по пу ляр но об стоятел ст во то, че проф. Владимир Кутиков е бил бъл-
гар ски посла ник към пра ви тел ст во то във Виши – Франция, меж ду 1940–1942 г. 
и впослед ст вие (през 1948 г.) по лу ча ва френ ския Орден на Почетния ле гион. 
Негова мал ко из вест на заслу га е отър ва ва не то на България от от го вор ност за 
умиш ле но то увреж да не от един пси хич но бо лен на мно го цен но ко пие на „Мо-
на Лиза“ от 1520 г. по вре ме на ек спо зи цията му в София през 1979 г. в за мя на 
на на ши тра кийски съкро ви ща, по ка за ни в Лувъра. Проф. Владимир Ку тиков 
успя да убе ди ад ми нистра цията на Лувъра, че ин ци ден тът е покрит от до го во ра 
с френ ски застра хо ва тел, склю чен своевре мен но с не го ва по мощ. Щаст лив съм, 
че при съст вах на послед на та му лек ция по международно част но пра во през 
1975 г., която той за вър ши с три дъл бо ки без мъл в ни покло на към сту ден ти те и 
с гра ма да бу ке ти, сти га щи до навлаж не ни те му очи. Записахме на аудиока се та 
та зи послед на лек ция и крат ко то тър жест во и му по да рих ме ка се та та.
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ски и френ ски език му поз во ля ват евро пейски поглед вър ху граж-
дан ско то пра во. През 1935 г., на 28 го ди ни и са мо две го ди ни след 
дипло ми ра не то си, Александър Кожухаров из да ва своя (ве че 
споменат) пре вод на Германския граж дан ски за кон ник, изпре вар-
вай ки всич ки оста на ли бъл гар ски юристи гер ма нисти.19 Предго-
ворът е от не го вия учи тел в граж дан ско то пра во проф. Любен 
Диков. Другият не гов ака де ми чен настав ник е проф. Венелин 
Ганев. Преподавателската дейност на Александър Кожухаров за-
поч ва в на ча ло то на 40-те го ди ни след публи ку ва не то на пър ва та 
му мо ногра фия Право на за дър жа не, София, 1941. За не гов къс-
мет, по ве де нието му до 1944 г. не е по ли ти чески об вър за но, а 
чисто про фе сионал но. Това му поз во ля ва през 1946 г. да ста не 
до цент, а през 1950 г. – и про фе сор по граж дан ско пра во в 
Юридическия фа кул тет – един от мал ко то ака де мич ни юристи с 
непре чу пе на ка риера през то зи пе риод. За от бе ляз ва не е мо ногра-
фията му от 1948 г. Закон за за дъл же нията и до го во ри те – син-
тез на юриспру ден цията – ед на го ди на след спо ме на тия учеб ник 
на проф. Иван Апостолов от 1947 г. Това пра ви доц. Кожухаров 
под хо дящ ек сперт за съста вя не на нов ЗЗД при от па да не то на 
всич ки оста на ли въз мож ни кан ди да ти по по ли ти чески при чи ни. 
Две обек тив ни об стоятел ст ва са се риоз ни ули ки за важ на та ро ля 
на Александър Кожухаров в съз да ва не то на ЗЗД-1950. Първо, той 
ста ва про фе сор по обли га цион но пра во имен но през 1950 г., и 
вто ро, още съ ща та го ди на из ли за от пе чат не го во то Гражданско 
пра во, Обща част, Физически и юри ди чески ли ца, а след ва ща та 
1951 го ди на – не го вият не над ми нат учеб ник кла си ка Облига-
ционно пра во, Общо уче ние за обли га цион но то от но ше ние, пре-
тър пял до днес ре ди ца из да ния. Който поз на ва ат мос фе ра та и по-
ряд ки те на ко му нисти ческия ре жим, осо бе но от оно ва вре ме, лес-
но ще стиг не до из во да, че слу чай ни съв па де ния в та зи област са 
аб со лют но из клю че ни. А и са мият проф. Кожухаров на лек ции в 
уни вер си те та не криеше ак тив но то си участие в под го тов ка та на 

19 Този не гов пре вод бе ше пре из да ден в лук соз но из да ние с твър ди ко ри ци 
през 1974 г. от Съюза на юристи те в България и Министерството на външ на та 
тър го вия. 
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за ко на. За мен ня ма ни как во съм не ние, че един от ду хов ни те ро-
ди те ли на ЗЗД-1950 е имен но проф. Александър Кожухаров.20

Любен Василев (1911–1971) за вър ш ва Юридическия фа кул-
тет през 1934 г. и вед на га след то ва спе циали зи ра две го ди ни 
граж дан ско и тър гов ско пра во в Дижон, Франция, и във Виена, 
Австрия. През 1938 г. за щи та ва блестя що док тор ска та си ди сер-
та ция на те ма „Юридически из след ва ния вър ху тър гов ско то 
пред приятие“ (публи ку ва на още през 1937 г.), ви со ко оце не на от 
не го вия научен патрон проф. Венелин Ганев. През 1941 г. е из-
бран за ре до вен до цент, а през 1945 г. – за из вън ре ден про фе-
сор. През 1951 г. ста ва член-ко респон дент на Българската ака де-
мия на науки те (БАН), а през 1958 г. – ака де мик. От 1950 г. до 
смър т та си през 1971 г. е ди рек тор на Института за прав ни науки 
към БАН.21 Още през 1951 г. ака де мик Василев из да ва своя зна-
ме нит учеб ник Гражданско пра во, Обща част, С., 1951, пре тър-
пял вто ро и тре то из да ние през 1952 и 1956 г. А през 1954 и 
1958 г. са пър ви те две из да ния (но не единствени) на учеб ни ка му 
по спе циал на та част Л. Василев, Облигационно пра во, Отделни 
ви до ве обли га цион ни от но ше ния. С.: Наука и из куст во, кой то 
заед но с об ща та и спе циал ната част на проф. Александър Кожу-
харов обра зу ва пър вия из чер па те лен ком плект ака де мич ни учеб-
ни ци по то ку-що приетия ЗЗД-1950. Те си оста ват и до днес „све-
ще ни пи са ния“ в та зи област. Други учеб ни ци по обли га цион но 

20 Пролетният се местър на 1974 г. бе ше не го вият после ден лек ционен ци къл, 
за щастие, пред моя курс. След то ва през ме сец юни ни изпит ва. В сре да та на 
ав густ с. г. бях ме шо ки ра ни от вест та за смър т та му. На погре бе нието в ри ту ал-
на та за ла и край нея на Централните гро би ща се събра це лият юри ди чески елит 
на дър жа ва та. Редица ора то ри из рич но под чер та ха лич на та му ро ля и заслу ги в 
съз да ва не то на ЗЗД-1950! После ков че гът бе ше пре местен от ри ту ал на та за ла в 
цър к ва та за християн ско то му погре бе ние в се меен кръг. По алеята до там ве не-
ца с име то му но сех ме Стоян Сталев и аз, след нас вър ве ше Владо Петров с над-
пи са ния кръст, после ка та фал ка та и мно жест во то. Беше раз дя ла с ед на епо ха.

21 Не ми е из вестен по-об хва тен и прав див об зор на ця лост ния му научен и 
об щест вен при нос от то зи на Васил Мръчков, Академик Любен Василев – бе ле-
жит учен-юрист, ръ ко во ди тел на прав на та наука и об щест вен деец. Варна: 
ВСУ „Черноризец Храбър“, 2010, 110–131. Не е моя за да ча да ими ти рам не го-
во то блестя що из ло же ние. В ре зю ме то на то зи об зор, публи ку ва но в „Общество 
и пра во“, 2007/9, 85–86, проф. Васил Мръчков из рич но по соч ва, че акад. 
Любен Василев е един от ав то ри те на Закона за за дъл же нията и до го во ри-
те-1950 и на Закона за соб ст ве ност та-1951. 
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пра во, ос вен на те зи два ма ав то ри, до 1972 г. (т.е. пър ви те 22 го-
ди ни след ЗЗД-1950) ня ма.22 Съпоставката меж ду гор ни те да ти и 
съ би тия при да ва пъл на досто вер ност на твър де нието на проф. 
Васил Мръчков (вж. тук бе л. 21 под линия), че дру гият ав тор на 
ЗЗД-1950 ос вен Александър Кожухаров е имен но акад. Любен 
Василев.

Тук се из ку ша вам да напра вя мал ка крач ка встра ни и да под-
кре пя ка за но то от проф. Васил Мръчков в ци ти ра ния об зор от 
2010 г. (пак там, с. 118), че сла бост та на акад. Любен Василев бе-
ше вещ но то пра во (...) вър ху което той ра бо ти в про дъл же ние 
на ця ло де се ти ле тие през 60-те го ди ни и до края на жи во та си, 
ко га то се от къс ва ше от мно гобройни те си об щест ве ни за дъл-
же ния и успя ва ше да из бя га от пе тъ ци те до втор ни ци те и да се 
уеди ни в Копривщица и пос ве ти на вещ но то пра во.23

С то ва приключ вам раз съж де нията в та зи на со ка, заклю ча-
вай ки, че ос нов ни те ав то ри на ЗЗД-1950 са Александър Кожу-
харов и Любен Василев, на чиято па мет дъл жим дъл го ле тието 
на за ко на юби ляр.24

VII. В Копривщица по оно ва вре ме жи вя ха и дру ги впе чат-
ля ва щи ака де мич ни юристи ос вен Любен Василев. Срещу на ша та 

22 Срв. спи съ ка с граж дан скоправ ни учеб ни ци на с. 49 в Таджер, В. 
Гражданско пра во на НРБ. Обща част. Дял I. С.: Наука и из куст во, 1972.

23 И да про дъл жа: акад. Любен Василев жи вя у нас в Копривщица око ло 12 
го ди ни на вто рия етаж на къ ща та ни. Там на пи са мно го не ща. Аз не раз би рах 
как во той пра ви, но съм го виж дал сед нал с кни га и триц ве тен хи ми кал пред 
мал ка ма са под сянка на дво ра – тол ко ва вжи вян и съсре до то чен в ра бо та та си, 
че ви дът му респек ти ра ше да не бъ де сму ща ван. Когато не очак ва но по чи на през 
1971 г. и се по съв зех ме от то зи шок, в на ча ло то на 1972 г. (аз бях сту дент в I 
курс) под легло то му от крих ме пи ше ща та ма ши на Erica с ка пак на ка лъ фа, под 
кой то има ше куп чи на от око ло 500 листа и не мо же ше да се зат во ри. На нощ но-
то му шкаф че (което па зя и до днес) оста на не до пу ше на пу ра President Brian. 
Купчината листове се ока за ръ ко пи сът му на „Вещно пра во на НРБ“, за което 
Любен Василев бе ше ка зал на ба ща ми Стефан Брайков, че поч ти го е за вър-
шил, но го оста вя за из вест на „фер мен та ция“. Решихме след но то: в уни вер си-
тет ска та пе чат ни ца напра вих ме две ко пия на ръ ко пи са и в един и съ щи ден ба-
ща ми пре да де ори ги на ла на се мейст во Василеви и по ед но ко пие на библиоте-
ки те на Юридическия фа кул тет и на Института за прав ни науки при БАН. Като 
вак си на сре щу не чии из ку ше ния. Може би то ва е ед на от при чи ни те ръ ко пи сът 
да се публи ку ва по ве че от 20 го ди ни след смър т та на ака де мик Любен Василев. 

24 Знаете ли за що щастието е пре дим но в ми на ло то? 
Защото не сме се научи ли да го разпоз наем и це ним, ко га то е настояще. 



18 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2021

къ ща през ули ца та бе ше къ ща та на Михаил Андреев, 300 метра 
по-на до лу – Маджаровата къ ща на Петко Стайнов, точ но сре щу 
тях бе ше къ ща та на Костадин Лютов (то га ва гла вен прокурор), а 
в дру гия край на гра да жи вееше Живко Сталев. Атмосферата 
меж ду тях бе ше приятел ски сър деч на. Слушал съм тех ни раз го-
во ри с ба ща ми пре дим но по про фе сионал ни въпро си, а и аз в по-
къс ни го ди ни – в раз лич но вре ме и по раз ли чен по вод – съм 
разпит вал ня кои от тях за прав но то ми на ло, вклю чи тел но и за 
поява та на ЗЗД. С респект към па мет та им и без да ци ти рам ка за-
но то от те зи не забра ви ми по койни ци в частен раз го вор, ще обоб-
щя впе чат ле нията си от чу то то – та ка, как то съм го раз брал. За 
тях на та прав до по доб ност ще съ дят че тя щи те ги.

1. На по ли ти ческо то ръ ко вод ст во и на прав на та ака де мич на 
об щ ност е би ло яс но, че дни те на ЗЗД-1892 са преброени и че 
оце ля ва не то му е не въз мож но. Окупационната год зи ла мно го 
лес но щя ла да на ло жи въ веж да не то на за кон, ко пи ращ ГК на 
РСФСР-1922 – та ка как то на ло жи ла през 1947 г. „Димитровска“ 
кон сти ту ция, ко пи ра ща съ вет ска та от 1936 г. Спасението би ло в 
изпре вар ва ща ини циати ва на бъл гар ска та стра на да се пред ло жи 
го то во на ше раз ре ше ние за нов ос но вен граж дан ски за кон – 
вместо да се ча ка тран сплан та ция на съ вет ския ва риант. А и 
Русия не е про чу та със сил на ци вил ноправ на тра ди ция.25 На та ка-
ва плоскост ан га жи ра не то на пър воклас ни бъл гар ски ака де мич ни 
юристи с евро пейски поглед би ло един ст ве ният въз мо жен пе че-
ливш ход.

2. Използването на ЗЗД-1892 ка то ске лет на но вия за кон би-
ло улес не но от поява та на но вия Codice Civile на Бенито 
Мусолини през 1942 г., кой то ряз ко се от да ле чил от пър во обра за 
на на шия ЗЗД-1892 – Codice Civile-1865. По то зи на чин „по текло-
то“ на на шия стар за кон се ока за ло ня как ва не утрал на и са мот на 
ко ди фи ка цион на ре лик ва от XIX век. Трябва да е съ вър ше но яс-
но, че през 1950 г. ни кой по ли ти чески ня ма ло да тър пи бъл гар ски 
граж дан ски за кон, под ра жа ващ на ко дек са на фа шист ка Италия.

25 Руско-съ вет ска та юри ди ческа те жест е пре дим но в на ка за тел но то пра во. 
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3. С оглед на гор но то и за да се вну ши ня как ва сянка на 
прием ст ве ност, но вият за кон за па зил наз ва нието /загла вието на 
ста рия: Закон за за дъл же нията и до го во ри те, а не напри мер Граж-
дански за кон на Народна ре публи ка България.26

4. Разбира се, че пър во на чал ният текст на ЗЗД-1950 е на си-
тен с из граж да не на со циализ ма, на род носто пан ски план, со-
циалисти ческо об ще жи тие, со циалисти чески ор га ни за ции, дър-
жав но-по ли ти ческо устройст во, пла но во за да ние и т.н. Всичко 
то ва, при ме се но с „веч на брат ска друж ба“, е свър ши ло ра бо та на 
по ли ти ческо ни во. Но те зи разпо ред би са пре дим но в увод на та 
част на за ко на – там, къ де то се га е по ре ди ца та от от ме не ни нор ми 
през 1993 г. и по-къс но. После оба че тек стът про дъл жа ва с уни-
вер сал но то обли га цион но тя ло, при съ що на все ки смислен граж-
дан ски за кон. Както се из ра зи един от моите то га ваш ни съ бе сед-
ни ци: Задачата на съ вест та ни бе ше да за па зим жиз неспо соб-
ност та на ко ре ни те и стъбло то на обли га цион ния за кон, за да 
пус не но ви кло ни в по-добро вре ме. Така ори ги нал ният текст на 
ЗЗД-1950 се съкра ща ва до 436 нор ми сре щу 668 на ЗЗД-1892, т.е. 
„окастре ни те кло ни“ са 232. Въпреки то ва „дър во то от но во се 
раз листи“ след 1990 г. – как то са се на дя ва ли „ба щи те“ му през 
1950 го ди на.

5. И още не що важ но, за което ние, юристи те, неви на ги се 
се ща ме: от сре да та на 1950 г. до сре да та на 1953 г. СССР се 
включ ва в Корейската вой на ре дом с Китай сре щу САЩ и тех ни-
те съ юз ни ци, къ де то па дат ня кол ко ми лиона жер т ви и са вло же ни 
огром ни ма те риал ни и по ли ти чески ре сур си. Този све то вен 
военен сблъ сък отклонява вни ма нието на съ вет ско то ръ ко вод ст во 
от „сми ла не то“ на оку пи ра ни те евро пейски стра ни. Без да е из-
чез нал, на тискът в из вест на сте пен спа да и поз во ля ва на са те лит-
ни те пра ви тел ст ва мал ко по-спо кой на дейност. В края на то зи пе-
риод, през м. март 1953 г., уми ра Сталин, кой то след сре да та на 

26 Нещо по доб но, но не иден тич но се слу чи в ГДР, къ де то от 1949 до 1976 г. 
(27 години) про дъл жа ва да дейст ва BGB – Германският граж дан ски за кон-
ник-1900, но при ла ган в ГДР чрез „из ме ни тел ни“ тъл ку ва ния на върховния им 
съд. Така се сти га до един и същ за кон с ед но и съ що име, при ла ган про ти во ре-
чи во в из точ на та и за пад на та зо на и за ме нен в ГДР чак през 1976 г. от ZGB 
(Zivil Gesetz Buch der DDR) – Граждански ко декс на ГДР, от ме нен през 1991 г. 
от въз кръс на лия след обединението BGB. 
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1952 г. е с огра ни чен здра восло вен ка па ци тет. Веднага за поч ва 
без ми лост на та бит ка за насле дя ва не то му. Едва ли е са мо слу-
чайност об стоятел ст во то, че имен но в то зи про зо рец от вре ме 
България приема ЗЗД-1950, Закона за соб ст ве ност та-1951 и Граж-
данския про це су ален ко декс-1952 – глав на та триада на вся ко за-
ко но да тел ст во. Първите два ма те риал ни за ко на са жи ви и днес, а 
то га ваш ният ГПК-1952 оце ля до про це су ал ния преврат от 2007 
го ди на.

VIII. С об съж да нето на об стоятел ст ва та, до ве ли до поява та 
на ЗЗД-1950, и иден ти фи ци ра нето на глав ни те му ака де мич ни ав-
то ри приключ ва под хо дя ща та и уме ре на ретроспек ция във връз ка 
със 70-го диш ни на та на ЗЗД. Важното е да не за гу бим мяр ка та и 
да не изпад нем в не кон тро ли ран праз ни чен ек стаз по по вод юби-
ля ря. Да, през 1950 г. с уси лията на та лан т ли ви ин ди ви ди и в ре-
зул тат на бла гоприят ни об стоятел ст ва се е по лу чил един ба лан си-
ран, непро фа ни ран и с вътреш на хар мо ния за кон, спо со бен да 
оце лее в дра ма тич на та сре да на своето раж да не. Той се ока за ноев 
ков чег в по то па на прав ния ни хи ли зъм27, чрез кой то успя ха да 
оце леят ос нов ни те прин ци пи на обли га цион но то пра во до края на 
то зи по топ през 1990 го ди на. И тол ко ва. От дру га стра на, трез ва-
та кри тич на оценка по каз ва, че то ва не е ге ниален нор ма ти вен 
шедьо вър, не е за кон чу до. Той е всъщ ност един щаст ли во оце лял 
ко ра бокру ше нец. Погледнете бе ли те пет на на от ме не ни тек сто ве 
по не го ка то превръз ки от пре диш ни ра ни – ня ма въ ве де ние с 
прин ци пи те, все ки раз дел или гла ва се нуж дае от ос но вен ре монт 
по от но ше ние на систе ма, ре дак ция, хар мо ния и тер ми но ло гич на 
(до ри езикова) хи гиена. Достатъчно е да раз гър нем ня кои от ака-
де мич ни те то мо ве, пос ве те ни на ЗЗД, за да се ви дят мно жест во то 
му де фи ци ти спря мо съвре мието. Това е все ед но днес да пол з-
ваш не под дър жан ав то мо бил, мо дел 1950. Посочете ми друг та-
къв за кон мъ че ник на дър жа ва – членка на ЕС. И ма кар да е ос но-
вен обли га ционен за кон, той не е всич ко. На граж дан ско то ни 

27 Комунистическата иде оло гия пред виж да ше дъл госроч но то из чез ва не на 
дър жа ва та и пра во то, по ра ди което не счи та ше съ вър шен ст во то им за ре ша ващ 
фак тор.
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пра во лип с ва общ устройст вен план с ця лост на ар хи тек тур на 
кон цеп ция и ко му ни ка ции вътре в нор ма тив ния ком плекс.28

IX. Трудно е да се обоб щят пре диз ви ка тел ст ва та, които 
стоят пред въз раж да не то и ком плек с но то препроек ти ра не на бъл-
гар ско то пра во, най-ве че граж дан ско то. Според мен ня кои от 
глав ни те пре диз ви ка тел ст ва са след ни те.

1. Българското пра во ня ма яс но фор му ли ра на и конкрет на 
ЦЕЛ. А как то е ка зал още през XIX век Рудолф фон Йеринг, цел-
та е тво ре цът на ця ло то пра во29. Оставането на власт на един 
ре жим не мо же да бъ де ос нов на цел и цен ност на на ционал на 
прав на систе ма. В послед на та го ди на от жи во та си проф. Живко 
Сталев30 спо де ля ше с тъ га: Нашето пра во е бол но – то ня ма яс на 
цел и вър хов на цен ност. Тоест на къ де и за що оти ва. Законът не е 
спа лен ва гон, а фронт със зна ме.

2. Няма добра дър жа ва и ло шо пра во. Каквато е дър жа ва та, 
та ко ва е пра во то, и обрат но. Правото е огле дал ният образ на дър-
жа ва та и огле да ло то не е ви нов но за то ва, което отра зя ва. Нещо 
по доб но на „Здрав дух в здра во тя ло“. Държавата и пра во то са 
ска че ни съ до ве – ка тар зи сът им мо же да бъ де са мо общ и ед-
новре ме нен. Има един мно го прост кри те рий за ка чест во на пра-
во то: до кол ко то огра ни ча ва /възпи ра власт та.

3. Днес не разпо ла га ме с ин те лек ту ален ака де ми чен ка па ци-
тет, по до бен на он зи меж ду 1940 и 1970 година. Няма я дъ бо ва та 
го ра от бъл гар ски евро пейски ав то ри те ти (въпре ки изключенията), 
която да привле че обла ци те на вдъх но ве нието и от там да блес нат 
свет ка ви ци те на проз ре нието. На ней но място е ед но жал ко го ло 
се чи ще – ка то пре дупреж де ние. Онова, което не е сма за но от ди-
но заври те, го до вър ш ват по лугра мот ни ска кал ци. А та ка ва го ра 
из раст ва с по ко ле ния. Още от 50-те го ди ни до днес в бъл гар ска та 
ака де мич на прав на об щ ност бро ди меч та та за бъл гар ски граж-

28 Погледнете Гражданския ко декс на Чехия от 2012 г. с не го ва та систем на 
преглед ност, ос но во по ла га щи прин ци пи, из чер па тел ност и тер ми но ло гич на 
чисто та.

29 Von Jhering, R. Der Zweck im Recht. Leipzig: Breitkopf & Haertel, 1893, мо-
то на кни га та: Der Zweck ist der Schoepfer des ganzen Rechts.

30 Професор Живко Сталев щаст ли во зат во ри очи на 20.02.2008 г. (95 г.), 10 
дни пре ди вли за не в си ла на ГПК-2007, из блъскал в не би тието не го вия ГПК-
1952. 
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дан ски ко декс. За та зи меч та пи са ха в раз лич ни пе риоди Любен 
Василев, Живко Сталев, Витали Таджер, Петко Попов и др. Неза-
бравимият Кристиан Таков по чи на вър ху проек та си за сту дия от-
нос но обем и систе ма на бъл гар ски граж дан ски ко декс. Но меч та-
та на те зи бла же ни по койни ци от но во по тъ на в пе пел та на вре ме-
то. Дано в нея да има още жи ви въгле ни.

4. Няма как от ин те ли ген цията да по ник нат та ки ва мла ди 
фи данки, за що то т.нар. кла со ва бор ба и дик та ту ра на про ле та-
риата31 в бал кан ски те си из ме ре ния е всъщ ност непре къс на та 
уни що жи тел на вой на сре щу здра вия ра зум и съ вест та на на-
ционал на та ин те ли ген ция. Сега, щом ве че ня ма кла со ва бор ба и 
про ле та риат, из чез на ли дик та ту ра та, или са мо ѝ сме ни ха ар се на-
ла?32. Здравомислещата и с чиста съ вест ин те ли ген ция е запла ха 
за все ки деспо ти чен ре жим. Тя е па зи тел на цен ност на та ко ор ди-
нат на систе ма на об щест во то, на оста меж ду сър це, ра зум и во ля. 
Именно та зи ко ор ди нат на систе ма и нейна та ос се опит ват днес 
да из кри вят, за да ка жат утре на де ца та ни, че то ва из кри вя ва не е 
нор мал но то и насле де но то. Ако юри ди ческа та ин те ли ген ция е 
гръб нак на на ционал на та съ вест, то ад во ка ту ра та е нейният гръб-
на чен мо зък.33

5. Битката за утреш но то пра во съз на ние на де ца та за поч ва 
днес. В пра во то ня ма и не мо же да има от ло же на бит ка, има са мо 
за гу бе на или спе че ле на. Препоръчвам на все ки да про че те шедьо-
въ ра на Рудолф фон Йеринг Борбата за пра во в пре во да на не-
забра ви мия Кристиан Таков34, който за поч ва та ка: Целта на пра-
во то е ми рът, а сред ст во то за то ва – бор ба та. Затуй спра вед-
ли вост та, която в ед на та си ръ ка дър жи вез на та, за да от мер-
ва пра во то, в дру га та има меч, с кой то го за щи та ва (...).

31 „Пролетариат“ е най-нис ша та и при ми тив на, но сво бод на /не по ро бе на со-
циал на прослой ка в Древ ния Рим, чиято глав на функ ция е би ла раз м но жа ва не-
то, чо веш кият разплод – proletarius = съз да тел на по том ст во, раз м но жи тел. 

32 Много е гор чи ва чуж да та сво бо да под наем. 
33 Любопитно е да при пом ня, че в ан глийския съ де бен жар гон common law се 

раз би ра и ка то common sense law = пра во на здра вия ра зум. 
34 Публикуван в Таков, Кр. Гражданско пра во. Правни и науч ни из след ва-

ния. С.: Сиби, 2018, 735–762, R. von Jhering, Der Kampf ums Recht = Борбата за 
право (1872), от къ де то е и ци та тът мо то под загла вието на настояща та ста тия. 
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6. При лип са та на доста тъ чен ин те лек ту ален по тен циал 
простият из ход би бил внос на най-добри те чуж дестран ни за ко-
ни – ка то тран с фер на тех но ло гии, кой то в пра во то е безпла тен, 
ка то ед но „ве ли ко пре се ле ние на нор ми“. Например най-естест ве-
но би би ло България да ре ци пи ра Италианския граж дан ски ко-
декс от 1942 г., кой то е най-близ ко до нас по тра ди ция и дух. Но 
та къв бла го ро ден гост не би бил добре до шъл в ед на сре да, къ де-
то по не пи са на, но дейст ва ща кон сти ту ция ос нов ният ин стру-
мент за управле ние е не си гур ност та и безпо мощ ност та на 
граж да ни на.35 Универсален и бли зо до съ вър шен ст во то граж дан-
ски за кон ка то Codice Civile-1942 но си си гур ност, спо койст вие и 
ста бил ност, а не постоянен страх и реф лекс да се подмазваш на 
власт та, за да оце лееш. Освен то ва ед на проек ция на та къв ко декс 
би стес ни ла ряз ко по ле то за съ деб ни фо ку си на (не дай боже!) 
опи то ме но, дре си ра но и бо ту ши ра но пра во съ дие.36 Неговите 
евен ту ал ни „шедьоври“ би ха би ли пред мет на кри тич но срав не-
ние с ак то ве на ита лиан ски те юрис дик ции, т.е. един аб со лют но 
не тър пим кос вен евро пейски кон трол.37 Ако ня кой мисли, че фан-
та зи рам, не ка му при пом ня про це су ал ния преврат от 2007 г., т.е. 
ГПК-200738, чий то ка са ционен раз дел бе ше отра же ние на ав-
стрийска та ка са ция от дейст ва щия те хен ZPO (Zivil Prozess 
Ordnung) – по вну ше ние на кон сул ти ра щи те ав стрийски ек спер-
ти. Обаче в раз стояние на 10 го ди ни поч ти ни що не оста на от ав-
стрийския ка са ционен ори ги нал, по тъ нал в мест ни „по добре ния и 

35 В ня кои об щест ва си гур ност та на ин ди ви да е си гур ност та на не от кри тия от 
ло ве ца ди веч. Проблемът е, че не е въз мож но съв куп ност та от ин ди ви ду ал ни 
не си гур ности да да де об ща на ционал на си гур ност. Затова су ве ре ни те тът на по-
доб на дър жа ва стра да от свое образ на лев ке мия и там бор ба та за власт е на жи-
вот и смърт.

36 А безпре це дент на та и не достъп на 4 % дър жав на так са вър ху це на та на 
иска?

37 Тук ста ва въпрос за ед но из вест но явле ние, поз на то с ини циали те ЕУЧЛП 
= Ефективно Управление Чрез Лошо Право(съдие). На прин ци па Кол ко то по-
зле за пра во то, тол ко ва по-добре за власт та. Най-за бав ни са наблю да те ли те 
от вън, които се пра вят, че не раз би рат как во виж дат. 

38 Дали през 2007 г. се втур на ха да сме нят не из тер за ния ЗЗД, а пер фек т но ра-
бо те щия ГПК-1952 са мо за да се отър ват от ав то ри те та на проф. Ж. Сталев и 
уни кал ния му учеб ник, как то и от 55 го ди ни ста бил на и по ли ти чески не утрал на 
съ деб на прак ти ка? За срав не ние – дейст ва щият гер ман ски граж дан ски про це су-
ален за кон е от 1879 г., а ав стрийският – от 1895 г.
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из ме не ния“. Това е ре зул тат на скри тия ин стинкт бъл гар ско то ка-
са цион но произ вод ст во да ня ма свой срав ним про то тип. Затова и 
ав стрийски те кон сул тан ти се раз гра ни чи ха от бъл гар ския краен 
ре зул тат с на роч на публи ка ция през го ди на та на вли за не то му в 
си ла.39 За 12 го ди ни то зи за кон пре тър пя 36 из ме не ния – ед на 
диаг но за! Как бъл гар ският на род да осъз нае и изпи та нуж да та от 
достой но пра во? Кой да го възпи та и да му да де при мер? Откъде 
да дой де иму ни те тът на не го во то прав но чув ст во? Жертвата е, 
която ко ве най-здра ва та връз ка меж ду на ро да и пра во то му.40

X. Мнозина зна ят гор но то, но и мно зи на та мъл чат. Вижте 
как во не е пре мъл чал Гьоте:

Висшето и прекрас но то в чо веш ка та при ро да е лю бов та 
към род на та зе мя, чув ст во то за сво бо да и си гур ност под закри-
ла та на оте чест ве ния за кон, чув ст во то за срам да бъ деш под-
властен на един раз врат ник и по ня ко га да бъ деш из те за ван и на-
раст ва ща та ре ши тел ност да се от хвър ли то ва ом раз но иго.41

Българското пра во, вклю чи тел но ЗЗД, из ми на своята Голгота 
от Короната до Каскета. Време е за не го во то Възкресение чрез 
Идеала. И наисти на, до ри в днеш но то мрач но вре ме през тъм ни те 
обла ци ве че про би ват лъ чи те на Идеала за чисти и святи бъл гар-
ска дър жа ва и пра во, ид ващ от Възраждането и от сър ца та на 
строите ли те на съвре мен на България. Този Идеал е ле тя щият ки-
лим на ду ха, кой то ни но си над ми на ло и настояще, за да ни из ве-
де към по-добро бъ де ще. Бог по ма га на вяр ва щи те. Пак спо ред 
Гьоте чрез Фауст ста ва въпрос за

Духа сво бо ден, бдящ над вся ко пра во.42

Копривщица,
де кем ври 2020 г.

39 Bauer, Р., P. Joham, O. Kollmann. Das neue Zivilverfahrensgesetz Bulgariens. 
Wien-Graz: NWV, 2008, S. 169. 

40 Фон Йеринг, Р. Борбата за пра во. Пак там, с. 736.
41 Казано от Йохан Волфганг Гьоте на 6 май 1827 г., вж. Екерман, Й. П. 

Разговори с Гьоте. С.: Захарий Стоянов, 2019, с. 220. 
42 Гьоте, Й. В. Фауст. С.: Народна кул ту ра, 1958, с. 390, IV дейст вие, Фауст в 

спор с Мефистофел. 


