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ÏÐÅÄÑÒÎßÙÈ ÂÀÆÍÈ ÃÎÄÈØÍÈÍÈ
ÏÐÅÇ 2022 ÃÎÄÈÍÀ
Èçâîðè çà ïðàâîòî ïðåäè 1879 ãîäèíà
680 г. от издаване на Зографската грамота на цар Иван
Александър
670 г. от издаване на писмо-грамота на цар Иван Александър
до венецианския дож Андрея Дандало
640 г. от издаване на Витошката грамота на цар Иван
Шишман
160 г. от публикуването на Статут на едно привременно българско началство в Белград (авт. Георги С. Раковски)

Ëè÷íîñòè
185 г. от рождението на Марко Балабанов
175 г. от рождението на Димитър Греков
165 г. от рождението на Георги Згурев
160 г. от рождението на проф. Владимир Ренненкампф
155 г. от рождението на Александър Малинов
150 г. от рождението на Никола Мушанов
130 г. от рождението на проф. Димитър Силяновски
125 г. от убийството на Алеко Константинов
110 г. от рождението и 20 г. от смъртта на проф. Борис
Спасов
110 г. от рождението на проф. Живко Сталев
110 г. от рождението на проф. Иван Ненов
100 г. от рождението на проф. Витали Таджер
105 г. от смъртта на доц. Антон Каблешков
95 г. от рождението и 35 г. от смъртта на проф. Костадин
Лютов
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90 г. от рождението и 35 г. от смъртта на проф. Цеко Торбов
85 г. от смъртта на Димитър Тончев
80 г. от рождението на Румен Янков
70 г. от смъртта на Петър Джидров
55 г. от смъртта на Симеон Радев
50 г. от смъртта на проф. Петко Стайнов
30 г. от смъртта на проф. Борис Яновски
20 г. от смъртта на проф. Петър Корнажев
10 г. от смъртта на проф. Владимир Захаров

Èíñòèòóöèè è íîðìàòèâíè àêòîâå
135 г. от приемането на Закона за селско-общинските съдове
(отм.)
130 г. от създаването на Юридическия факултет към
Висшето училище в София (днес СУ „Св. Климент Охридски“)
130 г. от обнародването на Закона за гражданското съдопроизводство (отм.)
130 г. от обнародването на Закона за задълженията и договорите (отм.)
125 г. от приемането на Закона за углавното съдопроизводство (отм.) и на Закона за съдебните заседатели (отм.)
125 г. от създаването на търговски арбитраж при Българската
търговско-промишлена палата
125 г. от утвърждаването на Правилника за антропометрическата служба при столичното градоначалство – начало на българската криминалистика
110 г. от създаването на Върховния административен съд
110 г. от приемането на Закона за административното правосъдие (отм.)
110 г. от сключването на Договора за приятелство и съюз
между България и Сърбия
110 г. от сключването на Договора за отбранителен съюз
между България и Гърция
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110 г. от издаването на Манифеста за участие на България в
Балканската война
100 г. от приемането на Закона за селско-общинските съдилища (отм.) и съдебната реформа на БЗНС
100 г. от обнародването на Закона за изтребление на разбойниците (отм.)
90 г. от обнародването на Закона за предпазния конкордат
(отм., 1950 г.)
70 г. от обнародването на Гражданския процесуален кодекс
(отм., 2007 г.)
70 г. от създаването на Съда на Европейския съюз
50 г. от обнародването на Закона за гражданското въздухоплаване
30 г. от членството на България в Съвета на Европа (ратифициране на Статута на Съвета на Европа от страна на България и
влизане в сила за България на Европейската конвенция за правата
на човека и основните свободи)
25 г. от обнародването на Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за Българската народна банка, Закона за
местните данъци и такси, Закона за герб на Република България,
Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за обезщетяване
на собственици на одържавени имоти, Закона за възстановяване
на собствеността върху горите и земите от горския фонд и Закона
за здравословни и безопасни условия на труд
25 г. от приемането на Декларацията за национално съгласие
(8.05.1997 г.), в която 38-ото Народно събрание подкрепя въвеждането на валутен съвет, „ускорено и реално възстановяване на
собствеността на земеделските земи“, „отварянето на досиетата
на политиците, висшите магистрати и администратори, за да неутрализираме тяхната зависимост от бившите служби за сигурност“ и се обявява за пълноправно членство на България в
Европейския съюз и в НАТО, както и за „решителна борба с
престъпността и особено с организираната престъпност и корупцията“
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25 г. от приемането на Декларацията за развитие на равноправни и взаимноизгодни отношения с Руската федерация
(24.10.1997 г.)
20 г. от обнародването на Закона за защита на личните данни, Закона за вероизповеданията, Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Закона за защита на класифицираната
информация, Закона за убежището и бежанците, Закона за опазване на околната среда, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за банковата несъстоятелност
20 г. от ратифицирането на Римския статут на Международния наказателен съд от страна на България и от създаването на
Международния наказателен съд
15 г. от членството на България в Европейския съюз
15 г. от обнародването на Гражданския процесуален кодекс,
Закона за съдебната власт, Закона за електронните съобщения и
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

Þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë
è äðóãè îðãàíèçàöèè
30 г. от създаването на Българския хелзинкски комитет
25 г. от създаването на Съюза на съдиите в България
25 г. от създаването на Асоциацията на прокурорите в
България
15 г. от създаването на Асоциацията на българските административни съдии

Ñúäåáíè ïðîöåñè
155 г. от процеса срещу четниците от четата на Филип Тотю
130 г. от процеса срещу Петко Каравелов и други за убийството на Христо Белчев
130 г. от процеса срещу Екатерина Каравелова
80 г. от процеса срещу ген. Владимир Заимов
80 г. от процеса срещу парашутистите и подводничарите
(дело № 503/1942 г. на Софийския военнополеви съд)
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80 г. от процеса срещу ЦК на БРП (дело № 585/1942 г. на
Софийския военнополеви съд – Никола Вапцаров осъден на
смърт)
75 г. от процеса срещу Никола Петков
70 г. от процеса срещу епископ Иван Романов, както и от
процесите срещу други католически свещеници

Ïåðèîäè÷íè èçäàíèÿ
65 г. от издаването на сп. „Правна мисъл“

×óæäè ïðàâíè ñèñòåìè
500 г. от рождението на Жак Кюжас (Jacobus Cujacius)
(1522–1590), средновековен юрист и учен в областта на римското
право
300 г. от създаването на руската прокуратура с указ на цар
Петър Велики
390 г. от рождението на Самуел фон Пуфендорф (1632–
1694), германски юрист, философ и историк
260 г. от публикуването на „За обществения договор“ на
Жан-Жак Русо
250 г. от рождението на Михаил М. Сперанский (1772–
1839) – първия руски държавен секретар, ръководил мащабна
дейност по кодификация на законите и положил основите на
руската юридическа наука
250 г. от смъртта на Робер Жозеф Потие (1699–1772), френски съдия и университетски преподавател, автор на редица изследвания в областта на гражданското право, които са в основата
на първия френски Граждански кодекс (1804)
200 г. от рождението на Ахмед Джевдет паша (1822–1895),
османски политик, историк и юрист, важна фигура в съдебната
реформа от ерата на Танзимата, роден в Ловеч
180 г. от рождението на Фьодор Н. Плевако (1842–1909),
руски юрист и адвокат, знаменит оратор
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130 г. от смъртта на Рудолф фон Йеринг (1818–1892), германски юрист и учен
110 г. от влизане в сила на австрийския Граждански кодекс
Съставител: д-р Иванка Иванова

