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Åâãåíè Éî÷åâ*

Д-р Стоян Данев е пред ста ви тел на по ко ле нието ад во ка ти, 
ста на ли ми нистър-пред се да те ли на България през пър ви те го ди-
ни на ХХ век. Активен участ ник в ор га ни зи ра не то и управле-
нието на со фийска та ад во ка ту ра. Университетски пре по да ва тел и 
учен. Един от из вест ни те и достой ни шу мен ци, оста ви ли име то 
си в по ли ти ческа та, науч на та и кул тур на та исто рия на стра на та.

Стоян Петров Данев е ро ден на 26 яну ари 1858 г. в Шумен в 
край но бед но се мейст во. През 1873 г. за вър ш ва мест но то клас но 
учи ли ще. Заминава за Чехия, къ де то учи в гр. Кьониград (Kralove 
Hradec – Храдец Кралове) от 1873 до 1876 г. През юли 1876 г. на-
пуска учи ли ще то и се включ ва в че та та на Филип Тотю, за да 
участ ва в Сръбско-тур ска та вой на. След война та се завръ ща от-
но во в Храдец Кралове. Получава гим на зиал на дипло ма в Прага 
(1878). Следва пра во в уни вер си те та в Цюрих. Продължава обра-
зо ва нието си в Лайпцигския уни вер си тет (1879). Признава, че е 
„за дъл жен“ на то зи уни вер си тет. Учи го ди на и в ба вар ския уни-
вер си тет ски цен тър Ерланген. През март 1881 г. по лу ча ва тит ла та 
„док тор на пра во то“ в Хайделберг. Оттам оти ва в Лондон, къ де то 
на ред с ус воява не то на ан глийски език се дем ме се ца се за поз на ва 
с тра ди циите, с по ли ти ческия и пар ла мен тар ния жи вот на 
Острова.

През есен та на 1881 г. Ст. Данев се за пис ва за сту дент в 
дипло ма ти ческия от дел на престиж ния па риж ки уни вер си тет 
Ecole de Sciences Politiques („Екол дьо си анс по ли тик“). Тук той 
се от да ва по-за дъл бо че но на науч ни из след ва ния. През 1882 г. по-
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55Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2023

се ща ва Италия, а го ди на по-къс но в Париж за щи та ва ди сер та-
цион ния си труд по по ли ти чески науки.

Във френ ска та сто ли ца Ст. Данев се за поз на ва с Драган 
Цанков. За не го та зи сре ща има „исто ри ческо зна че ние“, за що то 
пре допре де ля бъ де щи те му идей ни въз гле ди и място то му в по ли-
ти ка та. Както са мият Ст. Данев каз ва, от то га ва той ста ва „по ли-
ти чески при вър же ник“ на ли де ра на ли бе ра ли те. Живият му ин-
те рес към случ ва що то се в стра на та и към кон сти ту цион ни те 
пробле ми про ли ча ва в ста тиите, които пи ше ка то сту дент за в. 
„Марица“, в. „Братство“, в. „Светлина“ и сп. „Наука“.

Д-р Ст. Данев се завръ ща в България след 10 го ди ни с евро-
пейско обра зо ва ние, със за дъл бо че ни зна ния в област та на пра во-
то и на по ли ти чески те науки. Свободно вла дее чеш ки, нем ски, 
френ ски и ан глийски език.

Като сти пен диант д-р Ст. Данев вед на га е наз на чен за гла вен 
фи нан сов ин спек тор в Министерството на фи нан си те (25 ноем-
ври 1883 г.). В на ча ло то на 1884 г. е из бран за член на Коди-
фикационната ко ми сия при Министерския съ вет. А от юли съ ща-
та го ди на е ад во кат в София и член на Софийската ад во кат ска ко-
ле гия. Като ос но ва ние за упраж ня ва не на про фе сията в спи съ ка 
на ад во ка ти те и по мощ ник-ад во ка ти те, при пи са ни към Софий-
ския окръ жен съд, се по соч ва „обра зо ва ние юрист“. Юриди-
ческото обра зо ва ние, го ля мо то же ла ние и вътреш на та убе де ност, 
че то ва е не го во то приз ва ние, превръ щат ад во катст во то в ос нов на 
и лю би ма про фе сия на д-р Ст. Данев, от която той се от де ля са мо 
ко га то е ан га жи ран в управле нието на стра на та. В ме моари те си 
пи ше, че на ча ло то е би ло съ пътст ва но с „доста мъч но тии“. Те се 
дъл жат и на не доста тъч но то поз на ва не на пра во раз да ва тел на та 
систе ма – за раз ли ка от мно го свои ко ле ги той ня ма прак ти ка на 
съ дия или про ку рор. Справя се с мно гобройни те пробле ми и 
труд ности с упо ри тост и постоян ст во. Среща раз би ра не и под кре-
па от вид ни те ад во ка ти д-р Константин Помянов и Яков Геров. 
Откровено приз на ва, че по лу ча ва „скром ни“ въз награж де ния. 
Като илюстра ция опис ва образ но и пър вия си хо но рар, кой то се 
състои от „ня кол ко ябъл ки, които се лянка та, моята клиен т ка, 
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след бла го по луч но то при вър ш ва не на де ло то, из ва ди от па зу ха та 
си и ми ги да де на ръ ка“. С го ди ни те бла го да ре ние на престиж но-
то място, което заема в ад во кат ска та йе рар хия, фи нан со во то му 
по ло же ние се по добря ва та ка, че спо кой но да вле зе в по ли ти ка та.

Д-р Ст. Данев се включ ва ак тив но в бур ния по ли ти чески жи-
вот, кой то кипи в стра на та. Той е един от най-вер ни те спод виж-
ни ци и после до ва те ли на ли де ра на уме ре ни те ли бе ра ли 
Др. Цанков, отстоява не го ва та по зи ция по кон сти ту цион ния 
въпрос и фор ми ра не то на са мостоятел но то пра ви тел ст во на 
Либералната пар тия (1 яну ари – 29 юни 1884 г.). При раз цепле-
нието на пар тията след „зря ла пре ценка на всич ки съ обра же ния 
за и про тив“ заста ва бе зуслов но на стра на та на Др. Цанков. В 
очи те на мла дия ли бе рал Цанков е „тип на истин ски де мократ“. 
Д-р Ст. Данев за паз ва ува же нието си и към во да ча на крайни те 
ли бе ра ли П. Каравелов, кой то му им по ни ра със своите зна ния и 
чест ност. Сравнявайки два ма та ли де ри Цанков и Каравелов, той 
заклю ча ва: „Др. Цанков ня ма ше та зи на че те ност, ня ма ше и тая 
лов кост в ра зиск ва нията. Но се на ла га ше със своя здрав раз съ дък 
и твър дост в отстоява не на вед нъж… зе ти те ре ше ния. За тях на та 
за щи та бе ше го тов да по да де ръ ка на своя по ли ти чески про тив-
ник“. Д-р Ст. Данев под чер та ва „образ цо ва та чест ност“ на 
Др. Цанков и по соч ва, че за раз ли ка от П. Каравелов той „не тър-
пи без чест ни те, да же ко га то се по каз ва ха не му все ця ло пре да ни“.

Д-р Ст. Данев за щи та ва пред ло же нието на пра ви тел ст во то 
на Др. Цанков це на та за от ку пу ва не то на жп ли нията Русе – Варна 
(яну ари 1884 г.) да бъ де 48 млн. лв., което пре диз вик ва остра ре-
ак ция на опо зи цията. По по вод на то зи спор Симеон Радев от бе-
ляз ва, че „в своето усър дие да за щи ти Цанкова д-р Данев оти ва ше 
да же още по-да ле че: той приз на ва ше на ком па нията пра ва, които 
евро пейски те юристи ѝ отри ча ха“. Младият ли бе рал спо де ля 
мне нието, че България тряб ва да пла ти лихви те на жп ком па нията 
за пе риода 1875 – 1 юли 1878 г., които Турция не е пла ща ла.

По вре ме на управле нието на крайни те ли бе ра ли д-р Ст. Да-
нев под кре пя бе зуслов но ру со фил ски те въз гле ди на Др. Цанков и 
раз кри ва своето раз би ра не за ру со фил ст во то ка то същ ност и по-
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ли ти ка: ру со фил е все ки „об щест ве ник, кой то по круп ни те външ-
ни въпро си во ди с Русия… по ли ти ка на от кри ти кар ти“, а вътреш-
на та му по ли ти ка е „съ вър ше но не за ви си ма“. Въпреки ува же-
нието му към П. Каравелов ка то гла вен ре дак тор на цанко вист кия 
вест ник „Средец“ (1884–1886) д-р Ст. Данев си поз во ля ва да на-
па да и обиж да ми нистър-пред се да те ля. Той обяс ня ва то ва свое 
по ве де ние с же ла нието „да пра вим опо зи ция“ и приз на ва, че 
„бях ме мал ко-мно го из д реб не ли“. Софийският окръ жен съд ува-
жа ва жал ба та на П. Каравелов и го осъж да за на не се на оби да.

Младият д-р Ст. Данев на ри ча Съединението „плов див ски 
преврат“, но заста ва твър до зад не го. Той ана ли зи ра съ би тието и 
после ди ци те от не го от ру со фил ски по зи ции и сти га до из во да, че 
то во ди до пър вия се риозен раз рив меж ду „ос во бо ди те ли те и 
осво бо де ни те“. Макар и по бе ди тел ка в Сръбско-българската 
война, България не по лу ча ва ни как ви те ри то риал ни или фи нан со-
ви при до бив ки. Той обяс ня ва то зи факт с „фа тал но то препли та не 
на ин те ре си те“ на Русия, Австро-Унгария и Англия.

След превра та от 9 ав густ 1886 г. д-р Ст. Данев е член на де-
пу та цията от ли бе ра ли на че ло с Др. Цанков, която на 13 сеп тем-
ври посре ща ге не рал-ма йор ба рон Николай Каулбарс. Следвайки 
ру со фил ска та по ли ти ка на пар тията, той оце ня ва отстра ня ва не то 
от престо ла на княз Александър І Батенберг от глед на точ ка на 
бъ де щи те бъл га ро-руски от но ше ния и смя та ру со фил ст во то за 
естест вен ре зул тат и от з вук от из во юва но то с руска по мощ 
Освобож дение.

Отношенията меж ду д-р Ст. Данев и Др. Цанков в лич ностен, 
идеен и по ли ти чески план пре диз вик ват ува же ние. За д-р Ст. Да-
нев по-въз раст ният с 30 го ди ни ли дер на пар тията е пър ви учи тел 
и при мер в по ли ти ка та. От своя стра на Др. Цанков се от на ся с 
респект към евро пейско то обра зо ва ние и кул ту ра на д-р Ст. Да-
нев. Човекът, чий то остър и пи пер лив език не знае гра ни ци, кой то 
не се съ обра зя ва с ни ко го, не е ка зал ед на ло ша ду ма за своя уче-
ник и наслед ник. Това пра ви впе чат ле ние на публи циста С. Радев, 
кой то от бе ляз ва по по вод на сре щи те си с Др. Цанков във връз ка 
с на пис ва не то на „Строителите на съвре мен на България“: „Той 
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не бе ше ласкав и за ня кои от своите име ни ти при вър же ни ци… За 
д-р Данев оба че той ви на ги го во ре ше с ува же ние“. Търсейки от-
го вор на за гад ка та за „стран на та“ бли зост на те зи две тол ко ва 
раз лич ни лич ности, проф. Елена Стателова с пра во от бе ляз ва: 
„Може би в ос но ва та на взаим но то им привли ча не стои точ но 
про ти во по лож ност та в ха рак те ри те им…“.

В де ня на воен ни те бун то ве в Силистра и в Русе – 19 февру-
ари 1887 г., д-р Ст. Данев е об ви нен в под кре па на за го вор ни ци те 
и зат во рен в Черната джа мия в София заед но с П. Каравелов и 
дру ги аресту ва ни ру со фи ли.

По вре ме на управле нието на Ст. Стамболов д-р Ст. Данев 
оста ва в България и упраж ня ва ак тив на ад во кат ска дейност. Той 
се явя ва по раз лич ни де ла в ця ла та стра на и в три те съ деб ни ин-
стан ции. За бо га та та му ад во кат ска прак ти ка в края на 80-те и на-
ча ло то на 90-те го ди ни сви де тел ст ват и де ла та, по които пле ди ра 
във Върховния ка са ционен съд (ВКС). През 1889 г. той е ад во кат 
по две де ла. На 18 ноем ври е за щит ник на Христо Сариев, бивш 
лу ко вит ски око лийски на чал ник, осъ ден от Русенския апе ла ти вен 
съд (РАС) на 3 го ди ни око ви за зло употре ба с пра ви тел ст ве ни па-
ри и на на ся не на по бой на аресту ва но ли це, за по доз ря но в краж-
ба. Върховният ка са ционен съд оправ да ва Хр. Сариев по об ви не-
нието за зло употре ба, но го осъж да на две не де лен тъм ни чен зат-
вор за на не сен по бой на две ли ца. Месец по-къс но, на 14 де кем-
ври, д-р Ст. Данев е ад во кат на Тодор Пенев (бивш по ли цейски 
пристав в Силистра) сре щу из да де на та от РАС при съ да – ед но-
сед ми чен тъм ни чен зат вор за на не сен по бой на ли це то Юрдан 
Паскалеску. Върховният ка са ционен съд пот вър ж да ва при съ да та.

На 21 март 1890 г. д-р Ст. Данев за щи та ва Петър Шалвар-
джиев, осъ ден от РАС на 3 ме се ца зат вор за взе ма не чрез из ма ма 
на па ри при из пъл не ние на слу жеб ни те му за дъл же ния. Върхов-
ният ка са ционен съд го оправ да ва. Интерес пред ставля ва и де ло-
то от 12 април 1890 г., в което д-р Ст. Данев участ ва заед но с д-р 
Д. Греков и д-р К. Стоилов – по апе ла тив на та жал ба на че ти ри ма 
под съ ди ми сре щу при съ да та на Софийския апе ла ти вен съд (САС) 
за „да ва не и взе ма не на взят ка“. Д-р Ст. Данев е ад во кат на 
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Ст. Джансъзов (бивш член-секре тар при ко ми сията за госпо дар-
ски те и чиф лиш ките зе ми в Ломски и Видински окръг), об ви нен 
във взе ма не на руш ве ти от клиен ти те на д-р Д. Греков (Али 
Махмудов) и на д-р К. Стоилов (Хаджи Н. Петков и Омер бей 
Емин Бегов) с цел да приклю чи спо ро ве те по чиф лиш ки те им зе-
ми в тях на пол за. Върховният ка са ционен съд връ ща де ло то във 
Видинския окръ жен съд с мо ти ва, че под ле жи на раз глеж да не ка-
то пър ва ин стан ция от окръ жен съд по ра ди то ва, че Ст. Джансъзов 
е при ка зен (наз на чен със за по вед) чи нов ник, а не ука зен (наз на-
чен с указ).

Адвокат д-р Ст. Данев е за щит ник и на Никола Александров 
(бивш раз град ски фи нан сов на чал ник) и на Юрдан Радев (по ли-
цейски стра жар в Поповска око лия), осъ де ни от РАС на 3 ме се ца 
тъм ни чен зат вор за на не сен по бой на Ахмед Карахасанов при из-
пъл не ние на слу жеб ни те им за дъл же ния. Делото се гле да на 22 
юни 1892 г. Върховният ка са ционен съд поста но вя ва ме сец и по-
ло ви на тъм ни чен зат вор за Александров и един ме сец за Радев, 
как то и да запла тят со ли дар но 500 лв. на по тър пев шия и съ деб ни-
те раз носки по де ло то.

През про лет та на 1894 г. (24 март) д-р Ст. Данев е ад во кат на 
Г. Винарски (бивш стар ши пи сар при Ломското окръж но управле-
ние), кой то заед но с Г. Милошев (бивш фи нан сов чи нов ник при 
съ що то управле ние) е об ви нен в зло употре ба с пра ви тел ст ве ни 
па ри. Всеки от тях е осъ ден от САС на 5 ме се ца тъм ни чен за-
твор. Върховният ка са ционен съд на ма ля ва при съ да та на по 3 ме-
се ца зат вор и ги осъж да да запла тят на хаз на та зло употре бе ни те 
па ри в раз мер на 1967 лв. и 68 ст.

Д-р Ст. Данев е един от изя ве ни те за щит ни ци на про тив ни-
ци те на ре жи ма на Ст. Стамболов. Той е ад во кат на д-р В. Моллов 
и на Д. Карастоянов по де ло то сре щу убийци те на ми нистъ ра на 
фи нан си те Хр. Белчев (1892). Приносът му за тях но то оправ да ва-
не е без спо рен. В цен тъ ра на своята за щи та д-р Данев поста вя два 
ос нов ни мо мен та. Първо – лип са та на до ка за тел ст ва за участието 
на два ма та об ви не ни в то зи престъ пен акт, и вто ро – из веж да не то 
на об щест ве ни те заслу ги и добро то ма те риал но по ло же ние на д-р 
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В. Моллов ка то во дещ ар гу мент, оне ви ня ващ не го вия клиент. 
Този под ход се оказ ва успе шен, въпре ки че оста на ли те участ ни ци 
в про це са го смя тат за не ко рек тен спря мо дру ги те под съ ди ми. 
Д-р Ст. Данев е за щит ник и на митро по лит Климент заед но с д-р 
К. Стоилов и д-р В. Радославов (7 февру ари 1894 г.). Разочарован 
от „небла гоприят но настроени те сре щу под съ ди ми те“ съ дии, той 
убе де но и с бол ка обоб ща ва, че по те зи про це си е сме ло да се ка-
же, че „бъл гар ска та Темида е стояла на ви со та та на по ло же нието 
си“. Участието му в зна ко ви те по ли ти чески про це си е из раз на 
граж дан ска та и пар тий ната му по зи ция на про тив ник на Стам бо-
ло во то управле ние, но и приз на ние за не го вия про фе сиона ли зъм 
и ав то ри тет.

Пледоариите на д-р Ст. Данев се от ли ча ват с яс на ми съл, с 
бо гат език и кул ту ра, с дъл бо чи на на прав ния ана лиз и убе ди тел-
ност на ар гу мен ти те. Той се от на ся с такт и ува же ние към участ-
ни ци те в де ла та и дър жи на ад во кат ска та ети ка и мо рал. 
Качествата му на юрист и ад во кат са оце не ни от Мини стерството 
на пра во съ дието (МП) и на 6 март 1895 г. със за по вед на ми-
нистър Д. Минчович № 98 той е наз на чен за член на из пит на та 
ко ми сия при МП „за испит ва нието на ли ца та, же лаещи да ста нат 
ад во ка ти“, от 1 до 10 май с.г.

Д-р Ст. Данев се включ ва и в ор га ни зи ра не то на сто лич на та 
ад во ка ту ра – ед на твър де теж ка за да ча, чието ре ша ва не е обре ме-
не но от по ли ти чески пристрастия и ам би ции. Д-р К. Стоилов го 
об ви ня ва в „егоистич ни аги та ции“, ста на ли ед на от при чи ни те за 
про ва ла на събра нието за из бор на Софийски ад во кат ски съ вет 
(13 март 1893 г.).

Без да се от каз ва от ли бе рал ни те си въз гле ди и при над леж-
ност, д-р Ст. Данев е един от уч ре ди те ли те на Народната пар тия 
(3 юни 1894 г.) и член на нейно то настоятел ст во. Може би то ва се 
дъл жи на добри те от но ше ния, които той има с д-р К. Стоилов, 
уста но ве ни в съв мест на та им ад во кат ска прак ти ка. Д-р Ст. Данев 
от каз ва ми нистер ски пост в са мостоятел но то пра ви тел ст во на д-р 
К. Стоилов, как то и со фийския кмет ски стол, но вли за в съста ва 
на Централното бю ро на пар тията. Избран е и за об щин ски съ вет-
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ник. Решението му е лич но и не ан га жи ра Либералната пар тия, 
която е на пъл но де зор га ни зи ра на по ра ди за ми на ва не то на 
Др. Цанков в чуж би на след ид ва не то на власт на Ст. Стамболов.

С под кре па та на пра ви тел ст во то и на Народната партия д-р 
Ст. Данев е из бран за де пу тат в VІІІ ОНС (15 ок том ври 1894 – 10 
ок том ври 1896 г.) от Враца и за под пред се да тел на Народното 
събра ние (І РС, 15 ок том ври – 20 де кем ври 1894 г.; ІІ РС, 19 
октом ври 1895 – 4 февру ари 1896 г.). Вече вътре в го ля ма та по ли-
ти ка, той кон ста ти ра, че в нея има „за жа лост са мо ин три ги и лич-
ни раз пра вии“. Сътрудничеството му с кон сер ва то ри те за вър ш ва 
с от ка за да поеме Министерството на пра во съ дието при ре кон-
струк цията на на род няш кия ка би нет (февру ари 1896 г.).

Макар и идеен про тив ник на Ст. Стамболов, чо ве кът и по ли-
ти кът д-р Ст. Данев е потре сен от жесто ко то убийст во на бив шия 
ми нистър-пред се да тел (3 юли 1895 г.), но смя та за неос но ва тел ни 
об ви не нията сре щу пра ви тел ст во то за съ участие в престъп ния 
акт. Той ха рак те ри зи ра Стамболов ка то „един ви ден об щест ве-
ник, кой то въпре ки всич ки свои прегре ше ния е имал заслу ги за 
България, а па и с во ле вия си ха рак тер е мо гъл да ѝ бъ де по ле зен 
и в бъ де щи раз мир ни вре ме на“. Не оти ва оба че на погре бе нието 
му.

След па да не то на ре жи ма на Ст. Стамболов д-р Ст. Данев 
про дъл жа ва ак тив но да упраж ня ва ад во кат ска та про фе сия. 
Първа та му ко пир на кни га (11 февру ари 1893 – 18 ав густ 1898 г.) 
съ дър жа све де ния за не го ва та бо га та и раз но род на ад во кат ска 
дейност. В нея са вклю че ни 736 пис ма. Само през вто ра та по ло-
ви на на ав густ 1894 г. той има 18 де ла. Запазената в ар хи ва т.нар. 
Паметна кни га от 1897 г. се от ли ча ва с ху ба вия и чет лив по черк и 
крас но пис. Тя да ва въз мож ност да се ви ди се риоз ният му и от го-
во рен под ход към вся ко де ло. Книгата съ дър жа три гра фи: „1) по-
ре ден но мер и да та; 2) как во има да се пом ни и 3) из вър ше но ли е 
и ко га“. Става ду ма за по да ва не на въз зив ни жал би и за явле ния, 
за запла ща не на бе рии и такси, за взе ма не на до ку мен ти, за съ об-
ща ва не не що на ня ко го и др. Това се виж да от све де нието, за пи-
са но под № 2 от 2 април: „да се взе ме пре пис от со фийския апе ла-
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ти вен съд по де ло то на Ахмед Бей Челебийски от гр. Ферди нанд, 
пла тен от не го и да му се напра ви ка са цион на жал ба за раз носки, 
по които е оста вил 50 лв. Взет пре пис на 19 април“. Под № 11 от 
3 май се че те: „До 9 май 1897 г. е сро кът за по да ва не апе ла тив на 
жал ба по де ло то на Меджидиева“ и т.н.

Д-р Ст. Данев про дъл жа ва да се явя ва по де ла във ВКС. На 
21 ноем ври 1894 г. той е за щит ник на Владимир Шиков (бивш ра-
до мир ски и брез ниш ки око лийски на чал ник), кой то е осъ ден от 
САС на ед на го ди на зат вор за на не сен по бой и не за кон но аресту-
ва не на Симо Петров. Върховният ка са ционен съд го осъж да на 
шест ме се ца и две сед ми ци тъм ни чен зат вор. Два дни по-къс но 
д-р Ст. Данев пле ди ра в за щи та на Димитър Георгиев (бивш 
секре тар при Поповското око лийско управле ние), осъ ден от РАС 
на 8 ме се ца зат вор за не за кон но аресту ва не на Киро Попов и 
Петко Маринов. Върховният ка са ционен съд поста но вя ва при съ-
да от шест ме се ца и се дем дни зат вор. През 1895 г. (23 ок том ври) 
д-р Ст. Данев е ад во кат на Димитър Романов (бивш око лийски 
на чал ник на Силистра), оправ дан от РАС по об ви не нието му в на-
на ся не на по бой и оскър бле ние на Цанко Кесяков от съ щия град. 
Върховният ка са ционен съд пот вър ж да ва оправ да тел на та при съ-
да. През след ва ща та 1896 г. на 22 април д-р Ст. Данев се явя ва по 
де ло то на Д. Маринов (бивш ди рек тор на мъж ка та гим на зия в 
Русе), осъ ден от РАС за зло употре ба с дър жа вен имот на 3 ме се ца 
зат вор с хо да тайст во за ед на сед ми ца. Върховният ка са ционен 
съд пот вър ж да ва при съ да та, но с хо да тайст во за по мил ва не и ос-
во бож да ва не от на ка за тел на от го вор ност. На 29 април д-р 
Ст. Данев е за щит ник и на Атанас Ноев (бивш вар нен ски по ли-
цейски пристав), осъ ден от РАС на 7 дни зат вор за на на ся не на 
уда ри на Теохар Георгиев от Варна. Върховният ка са ционен съд 
пот вър ж да ва ре ше нието на апе ла тив ни те съ дии, до пъл вай ки го „с 
хо да тайст во за по мил ва не“. На 7 юли 1897 г. д-р Ст. Данев е ад-
во кат на Илия Цоловски (бивш кон трольор при Софийското дър-
жав но ков чеж ни чест во), осъ ден от САС по об ви не ние в съз на тел-
но участие в зло употре ба с пра ви тел ст ве ни па ри, как то и във фал-
ши фи ци ра не то на кви тан цион ни те кни ги на 5 го ди ни строг тъм-
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ни чен зат вор и ли ша ва не от пра ва по т. 1–4 от чл. 30 на Наказа-
телния закон (НЗ) за срок от 7 го ди ни. Върховният ка са ционен 
съд от ме ня при съ да та на САС и оправ да ва Ил. Цоловски. Два 
ме се ца по-къс но (24 сеп тем ври) д-р Ст. Данев пле ди ра в за щи та 
на Христо Писарев (бивш вра чан ски око лийски на чал ник, а по 
вре ме на де ло то – око лийски на чал ник на гр. Фердинанд). 
Подсъдимият е осъ ден от САС ка то пър ва ин стан ция на пет дни 
зат вор и да запла ти съ деб ни те раз носки за то ва, че е уда рил плес-
ни ци на ули ца та и в по ли цейския участък на Враца на Иван Нико-
лов. Върховният ка са ционен съд из ме ня при съ да та на гло ба в раз-
мер на 25 лв. и запла ща не на съ деб ни те раз носки по де ло то. Това 
са де ла та, опи са ни в три те кни ги с при съ ди, из да де ни от ВКС за 
пе риода 1883–1902 г., които се съх ра ня ват в ар хи ва на съ да.

На 11 ок том ври 1897 г. д-р Ст. Данев е из бран за член на 
учре де ния Софийския ад во кат ски съ вет. Това е приз на ние за не-
го вия ав то ри тет и за ут вър де но то му име сред сто лич на та ад во ка-
тура. Събранието, сви ка но от пред се да те ля на Софийския окръ-
жен съд Георги Писарев, приема на 8 ок том ври 1898 г. пра вил ник 
за дейност та на съ ве та, ут вър ден с Указ № 28 от 12 февру ари 
1899 г. От не го се ръ ко во дят ад во кат ски те съ ве ти в стра на та при 
из ра бот ва не то на своите пра вил ни ци.

През 1884 г. д-р Ст. Данев ста ва ре до вен член на Българското 
кни жов но дру жест во. Той е из вестен и ува жа ван уни вер си тет ски 
пре по да ва тел и учен. От лет ния се местър на учеб на та 1894/1895 г. 
до края на учеб на та 1897/1898 г. е частен хо но ру ван до цент по 
меж ду на род но и меж ду на род но част но пра во във Висшето учи-
ли ще и в Софийския уни вер си тет. През 1900 г. из ли за лек цион-
ният му курс „България в меж ду на род но от но ше ние. За ка пи ту ла-
циите“, кой то сла га на ча ло то на не го во то бо га то науч но твор-
чест во.

Юристът д-р Ст. Данев се изя вя ва и в об щест ве ния жи вот. 
Името му е свър за но с ре дак ти ра не то на спи са нието на Българ-
ското ико но ми ческо дру жест во (9 март 1895 – 1897 г.), как то и с 
управле нието на дру жест во то, чий то секре тар на настоятел ст во то 
е до 1900 г. През след ва щи те го ди ни про дъл жа ва член ст во то му в 
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ръ ко вод ни те ор га ни на раз лич ни бъл гар ски и меж ду на род ни ор-
га ни за ции – ан га жи мент, кой то заема все по-го ля мо място в не го-
во то на то ва ре но ежед не вие.

След завръ ща не то на Др. Цанков в България (20 де кем ври 
1894 г.) д-р Ст. Данев участ ва ак тив но в про це са на въз ста но вя ва-
не и об но вя ва не на Ли бе рал на та пар тия. Тогава оба че той за пър-
ви път се про ти во поста вя от кри то и остро на ста рия пар тиен ли-
дер. Не одобря ва идеята му за обе ди не ние на всич ки ли бе ра ли и 
за явя ва, че ще по да де остав ка от Централното бю ро и ще на пус не 
пар тията. Не се кан ди да ти ра за де пу тат в ІХ ОНС.

От сре да та на 1897 г. за поч ва нов етап в жи во та и в по ли ти-
ческа та ка риера на д-р Ст. Данев. На 13 юли 1897 г. на за се да ние 
на Временното цен трал но бю ро Др. Цанков го по соч ва за свой 
прием ник. Д-р Ст. Данев приема поста с пъл но то съз на ние, че то-
ва ще му струва „жер т ви и неприят ности“. Той се от бла го да ря ва 
за до ве рието с посло вич на вяр ност и лоял ност.

В увод на та ста тия „Вместо програ ма“ в пър вия брой на но-
вия пар тиен ор ган в. „България“ (1 яну ари 1898 г.) мла дият пред-
се да тел на уме ре ната Ли бе рал на пар тия из ла га своите по ли ти-
чески въз гле ди и це ли, „по ли ти ческо то ве рую“ на пар тията. Д-р 
Ст. Данев се обя вя ва за въз ста но вя ва не на „кон сти ту цион на та 
дър жа ва“ и на „важ на та ро ля“ на на ро да в нея. Той по соч ва ка то 
глав но изиск ва не към вътреш на та по ли ти ка да бъ де „съ обра зе на 
с кон сти ту цията и дейст ву ющи те у нас за ко ни“, а ор га ни те на 
власт та да са „про ник на ти от по чит към за ко на“. Разглежда ре ша-
ва не то на фи нан со ви те въпро си ка то „кра йъ гъл ний ка мък за вся-
ка ра зум на по ли ти ка“. Специално вни ма ние от де ля на ре ша ва не-
то на на ционал ния въпрос. След кон ста та цията, че „соб ст ве ни те 
ни си ли не сти гат“ за то ва, той по соч ва необ хо ди мост та от „един 
си лен фак тор о кой то да мо жем да се облег нем“. Такъв фак тор по 
ду ми те му „мо же да бъ де са мо Русия“. Д-р Ст. Данев под ла га на 
кри ти ка ре жи ма на Ст. Стамболов и по-спе циал но превръ ща не то 
на стра на та в „оръ дие в ръ це те на неприяте ли те на Русия“.

Тези идеи на ми рат ре али за ция и раз ви тие в до ку мен ти те на 
Пър вия ре до вен кон грес на Прогресивно-либералната пар тия 
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(11–13 де кем ври 1899 г., ПЛП), кой то приема нейния устав и 
програ ма. Д-р Ст. Данев е ут вър ден за ли дер, а Др. Цанков и 
Марко Балабанов са обя ве ни за по чет ни чле но ве на Централното 
бю ро. Наред с ор га ни за цион но то укреп ва не на пар тията и раз ши-
ря ва не то на нейно то влияние и сред за мож но то се ля чест во д-р 
Ст. Данев на соч ва дейност та на ръ ко вод ст во то ѝ към тър се не на 
съ юз ни ци с цел съз да ва не на коали цион ни пра ви тел ст ва. Тази 
стъп ка е из раз на не го вия ре али зъм и убе де ност, че Прогресивно-
либералната пар тия ня ма ка па ци тет и въз мож ност за са мостоятел-
но управле ние.

Като юрист д-р Ст. Данев участ ва ак тив но в пар ла мен тар ни-
те де ба ти по уред ба та на прин ци па на нес ме ня емост на съ диите. 
По вре ме на об съж да не то на про ме ни те в Закона за устройст во то 
на съ ди ли ща та (ЗУС) през юни 1899 г., пред ло же ни от ми нистър 
Петър Пешев (Либерална пар тия), той поста вя въпро са за лип са та 
на мо ти ви и обос нов ка на необ хо ди мост та да се про ме ни съ щест-
ву ва щият срок за при до би ва не на нес ме ня емост и той да бъ де 
„точ но два де сет го ди ни, а не по-мал ко или по ве че“. В хо да на 
диску сията по За ко на за из ме не ние и до пъл не ние на ЗУС (ноем-
ври 1909 г.), вне сен от ми нистър д-р Тодор Кръстев (Демокра-
тическа пар тия), д-р Ст. Данев от хвър ля идеята да се „раз вър жат 
ръ це те“ на ми нистъ ра на пра во съ дието за ня кол ко ме се ца, за да 
про чисти съ дийския състав. Той опре де ля та зи ми съл ка то „опас-
на и вред на“ за пра во съ дието. Основният му ар гу мент е, че ще се 
съз да де пре це дент, кой то мо же да се из пол з ва от вся ко дру го 
мно зин ст во в Народното събра ние.

Д-р Ст. Данев про дъл жа ва да упраж ня ва ад во кат ска та про-
фе сия. Това се виж да от съ дър жа нието на вто ра та ко пир на кни га 
(22 ав густ 1898 – ок том ври 1901 г.), която включ ва 610 пис ма. От 
ед но от тях ста ва яс но, че той пре упъл но мо ща ва своя син – со-
фийския ад во кат Владимир Ст. Данев (1893–1969), да участ ва в 
от дел ни де ла. В кни га та се на ми ра и за явле нието му до фир ме но-
то от де ле ние на Софийския окръ жен съд, с което из вестя ва, че 
преста ва да е член на Упра ви тел ния съ вет на Износ-Вносната 
банка. Някои съ деб ни де ла впе чат ля ват със своя обем и про дъл-
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жи тел ност – на Киро Н. Абаджиев от Свищов, на Исак Азриел и 
Лазар Арон – тър гов ци от Русе, на Българското па ра ход но ак-
ционер но дру жест во.

Както изиск ва Законът за ад во ка ту ра та, през 1899 г. в 
„Държа вен вест ник“ е публи ку ван пър вият спи сък на ли ца та, 
има щи пра во да упраж ня ват ад во кат ска та про фе сия. В не го д-р 
Ст. Данев е за пи сан под № 101. Основанието за из да де но то от 
Софийския окръ жен съд раз ре ше ние е „пре диш на ад во кат ска 
прак ти ка“. Оттогава име то му фи гу ри ра в еже год ни те спи съ ци с 
из клю че ние на го ди ни те, ко га то е ми нистър. Той бър зо се сдо би-
ва с го ля ма клиен те ла и се ут вър ж да ва ка то един от престиж ни те 
ад во ка ти в сто ли ца та бла го да ре ние на своите про фе сионал ни зна-
ния и уме ния, такт и ува же ние към ко ле ги те си и съ да. С пре по-
ръ ка на Евлоги Георгиев д-р Ст. Данев ста ва ад во кат на строител-
но то дру жест во за построява не то на жп ли нията Цариброд – 
Вакарел. Замогва се, чув ст ва се ма те риал но не за ви сим и обез пе-
чен. И приз на ва: „твър де ско ро усло вията за ра бо та ми ста на ха 
бла гоприят ни“.

Д-р Ст. Данев е из бран за пред се да тел на Софийския ад во-
кат ски съ вет от Второто об що събра ние на со фийска та ад во кат-
ска ко ле гия (13 март 1899 г.). Това е но во приз на ние на не го ви те 
ка чест ва и за не го ва та дейност. Богатият опит му поз во ля ва да 
ви ди се риоз ни те пробле ми, пред които е из пра ве на ад во ка ту ра та, 
и да от крои сред тях нейно то ор га ни зи ра не и про фе сионал но из-
раст ва не. Той из пъл ня ва от го вор но и с чест пред се да тел ско то си 
за дъл же ние до 1905 година.

В ка чест во то си на пред се да тел на Софийския ад во кат ски 
съ вет д-р Ст. Данев поз д ра вя ва пър ва та дру гар ска ве че ря на съ-
дии и ад во ка ти (7 сеп тем ври 1900 г.), про ве де на по ини циати ва 
на Софийския ад во кат ски съ вет, и спо де ля своето виж да не за 
състоянието и бъ де ще то на ад во ка ту ра та. В сло во то си той от бе-
ляз ва: „Едно вре ме, пре ди пет на де се ти на и по ве че го ди ни, на ад-
во кат ско то за ня тие се е гле да ло ка то на не се риоз но, не со лид но; и 
се га пак тоя взгляд се про зи ра доста и в мно го слу чаи, ма кар, че 
ад во ка ти те са успе ли твър де мно го да се из диг нат. Причината е, 
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че за съ диите е има ло по ве че под бор, а за ад во ка ти те ка риера та е 
би ла от во ре на съв сем: кой то оби ча да за по вя да. Предстои, про-
чее, на ад во ка ти те мно го още да ра бо тят, за да се из диг нат“. Той 
при зо ва ва съ дийска та и ад во кат ска та кор по ра ция да си по ма гат 
взаим но „в тоя път на усъ вър шен ст ва не“. Обръща вни ма ние и на 
ува же нието меж ду ад во ка ти и съ дии, на „сбли жа ва не то и въ веж-
да не то на пъл на хар мо ния меж ду тях“ ка то пред постав ка об щест-
во то да гле да „инак“ на две те об щ ности. Идеите му са под кре пе-
ни от при съст ва щи те ад во ка ти и ма гистра ти, как то и от пред се да-
те ля на ВКС Христо Павлов и от ми нистъ ра на пра во съ дието 
Петър Пешев – офи циал ни гости на ве че ря та.

По съ що то вре ме д-р Ст. Данев е из бран за де пу тат в Х ОНС 
(16 май 1899 – 29 ноем ври 1900 г.) от Оряхово.

Резултатите от из бо ри те за ХІ ОНС (22 февру ари – 23 де кем-
ври 1901 г.) пот вър ж да ват из во да на д-р Ст. Данев за сла бост та на 
пар тиите и необ хо ди мост та от коали цион но управле ние. Той вли-
за в пар ла мен та с до ве рието, да де но му от из би ра те ли те в Бяла 
Слатина. Въпреки ма ши на циите и зад ку лис ни те игри на мо нар ха 
Демократическата пар тия и ПЛП съ умя ват да фор ми рат коали-
цион но пра ви тел ст во на че ло с П. Каравелов (20 февру ари – 21 
де кем ври 1901 г.). Кабинетът по лу ча ва под кре па та на Народната 
пар тия, а нейният ли дер Ив. Ев. Гешов е из бран за пред се да тел на 
пар ла мен та. Д-р Ст. Данев поема Министерството на външ ни те 
ра бо ти и из по ве да нията.

За крат ко то вре ме, до ка то е на власт, пра ви тел ст во то из пъл-
ня ва коали цион но то съгла ше ние, в което вли зат ре ди ца програм-
ни иска ния на ПЛП. Отменен е на ту рал ният де ся тък (Закон за по-
зем лен да нък от 2 юни 1901 г.) и е въ ве ден строг ре жим на бю-
джет ни ико но мии. Полагат се уси лия за въз ста но вя ва не на по тъп-
ка на та от ра досла вист ки те ка би не ти бур жоаз на де мокра ция. 
Единадесетото ОНС приема ре ше ние за пре да ва не на дър жа вен 
съд на бив ши те ми нистри Тодор Иванчов, Димитър Тончев, 
Михаил Тенев и д-р Васил Радославов. За дър жа вен об ви ни тел е 
из бран на род ният пред ста ви тел Александър Малинов. Одобре-
ният нов Правилник за вътреш ния ред на НС во ди до де мокра ти-
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зи ра не и по-добра ор га ни за ция на пар ла мен та, до из ди га не на не-
го ва та ро ля ка то за ко но да те лен ор ган. Във външ на та по ли ти ка 
д-р Ст. Данев се ръ ко во ди от раз би ра не то, че България са ма не 
мо же да осъ щест ви на ционал но то си обе ди не ние и „тряб ва да си 
оси гу ри под кре па та на Русия при бъ де що то поста вя не на 
Източния въпрос“. За да пре диз ви ка бла го во ле нието на Великите 
си ли и да ги убе ди да за поч нат ре фор ми в Македония и Одринско, 
бъл гар ска та дър жа ва пра ви пред ва ри тел ни отстъп ки, които имат 
мно го ви со ка це на. Ограничена е дейност та на Върховния ма ке-
до но-од рин ски ко ми тет, пред приети са мер ки про тив пре ми на ва-
не то на че ти в Турция и ор га ни зи ра не то на ре во лю цион ни дейст-
вия в Македония. Д-р Ст. Данев отстъп ва от ос нов ния прин цип, 
вър ху кой то се ос но ва ва и про веж да дото га ва бъл гар ска та по ли-
ти ка – един ст во то и еди но дейст вието меж ду три те ос нов ни фак-
то ра: бъл гар ска та дър жа ва, екзархията и ре во лю цион ни те си ли в 
Македония и Одрин ско. Политиката на „от во ре ни те вра ти“ не да-
ва же ла ни те ре зул та ти. Великите си ли и на пър во място, Русия се 
стре мят към за паз ва не на ста тук во то в две те области. Освен то ва 
България не са мо ня ма съ юз ник сред бал кан ски те дър жа ви, но те 
са враж деб но настроени спря мо нея.

През след ва ща та го ди на и по ло ви на д-р Ст. Данев огла вя ва 
три са мостоятел ни пра ви тел ст ва на ПЛП (22 де кем ври 1901 – 6 
май 1903 г.), ка то ед новре мен но е и ми нистър на външ ни те ра бо-
ти и из по ве да нията. По вре ме на пър во то пра ви тел ст во е управля-
ващ Министерството на на род но то прос ве ще ние (26 яну ари – 9 
март 1902 г.). Депутат е в ХІІ ОНС (22 април 1902 – 21 ав густ 
1903 г.) от София. За пред се да тел на Народното събра ние е из-
бран Др. Цан ков. Начело на пар тията заста ва ад во кат Антон 
Франгя.

Правителствата след ват твър до програ ма та и це ли те на ПЛП. 
Д-р Ст. Данев про дъл жа ва по ли ти ка та на убеж да ва не на Великите 
си ли за необ хо ди мост та от ре фор ми в Европейска Турция, въпре-
ки че в тях на та по зи ция не настъп ват про ме ни. С та зи цел ка би не-
тът да ва съгла сието си за ръ ко по ла га не то на сръб ския ар хи ман-
дрит Фирмилиан за патриар шески митро по лит в Скопската епар-
хия, в която преобла да ва що е бъл гар ско то на се ле ние. Д-р 



69Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 1/2023

Ст. Данев е убе ден, че то ва от ва ря пъ тя към ре фор ми в Македония. 
На 31 май 1902 г. е под пи са на тайна та бъл га ро-руска воен на кон-
вен ция, която има от бра ни те лен ха рак тер. Княз Фердинанд І е 
приет в Петербург ка то су ве ре нен дър жа вен гла ва. Независимо от 
то ва Русия не заема бе зуслов на по зи ция в пол за на спра вед ли во то 
ре ша ва не на бъл гар ския на циона лен въпрос. Д-р Ст. Данев пре-
небрег ва то зи факт.

Под на тиска на Русия в края на яну ари 1903 г. са раз ту ре ни 
Върховният ма ке до но-од рин ски ко ми тет и ма ке до но-од рин ски те 
дру жест ва в стра на та. На 2 май 1903 г. Русия и Австро-Унгария 
приемат Виенската ре фор ме на по ли ти ка. По-къс но д-р Ст. Данев 
ще приз нае, че тя „не оста ви аб со лют но ни как ва сле да“. Претър-
пява про вал и бал кан ска та по ли ти ка на пра ви тел ст во то по ра ди 
въз ник на ли те се риоз ни раз ногла сия меж ду не го и кня за.

В следващите го ди ни, ко га то ПЛП е в опо зи ция, д-р 
Ст. Данев се от да ва от но во на ад во кат ска та про фе сия и на пре по-
да ва тел ска та си ра бо та. По то ва вре ме Софийската ад во кат ска ко-
ле гия, която е най-го ля ма та – 110 ад во ка ти, 1/8 от об щия брой на 
ад во ка ти те в стра на та – 836, е из пра ве на пред се риоз ни пробле ми 
и раз ногла сия. С гри жа за нейно то един ст во и раз ви тие гру па 
мла ди ад во ка ти поста вят от но во на дне вен ред ста рия и остър 
проблем за проше но пис ци те и ми си ти те. Те ди рек т но со чат ка то 
от го вор ни ад во ка ти те, които при бяг ват до услу ги те на ми си ти и 
по доб ни на тях ли ца, и настояват за спеш ни и су ро ви мер ки с цел 
да се за щи тят име то и „прести жа… на ад во кат ско то зва ние“. В 
от го вор на пис ме но то им за явле ние на 15 де кем ври 1903 г. под 
пред се да тел ст во то на д-р Ст. Данев се про веж да из вън ред но об-
що събра ние на Софийския ад во кат ски съ вет. То въз ла га на пред-
се да те ля на съ ве та да опре де ли един-два ма ад во ка ти, които „да 
из след ват точ но и без пристраст но“ пробле ми те и да из ля зат с 
пред ло же ния пред ад во кат ския съ вет. Сред дру ги те въпро си, 
които Софийският ад во кат ски съ вет об съж да, се от крояват те зи 
за въз награж де нието на ад во ка ти те по граж дан ски те де ла и за 
опре де ля не то на ре да за ад во кат ска та за щи та на бед ни те граж да-
ни. За цел та е из бра на шест ч лен на ко ми сия със за да ча да из ра бо-
ти проек ти за тях но то ре ша ва не.
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Младите ад во ка ти са осо бе но настъ па тел ни и ак тив ни. Те се 
обя вя ват за ра ди кал на про мя на в ор га ни за цията и дейност та на 
ад во кат ски те съ ве ти, за нов под ход при из бо ра на ръ ко вод ст ва та 
и но ви изиск ва ния към ка чест ва та на тех ни те чле но ве. Своите по-
зи ции из ла гат в пис мен по зив до участ ни ци те в Шестото об що 
събра ние на Софийската ад во кат ска ко ле гия (2 яну ари 1905 г.). 
Изводите и оценки те в не го за състоянието на ад во ка ту ра та са 
обек тив ни и точ ни. Авторите на по зи ва от крояват ка то ос нов на 
при чи на за без дейст вието на съ щест ву ва щи те ад во кат ски съ ве ти 
лип са та на ши ро ко об съ де на и ут вър де на съслов на програ ма за 
за щи та на пра ва та и ин те ре си те на ад во ка ти те, която да е ва лид на 
за всич ки съ ве ти. Те из ра зя ват се риоз ни съм не ния, че ли ца та, 
които огла вя ват съ ве ти те, „не пред ставля ват доста тъч на га ран-
ция, че ще ра ту ват усър д но и енер гич но за осъ щест вле нието“ на 
ед на та ка ва програ ма. Затова настояват в но вия ад во кат ски съ вет 
да се из бе рат „енер гич ни и спо соб ни ко ле ги“, ми леещи за ин те ре-
си те на съсло вието. Авторите на по зи ва смя тат тра ди цията да се 
из би рат най-из вест ни те ад во ка ти за не удач на и без пер спек тив на. 
Аргументът им е, че ка то „вид ни по ли ти чески дей ци с пре дим ст-
во на за сед нал и охо лен жи вот“ те не чув ст ват ед нак во с мнозин-
ст во то „не ми ну ема та нуж да от по добре ние нес нос ни те усло вия“ 
на жи вот и прак ти ку ва не на про фе сията от оста на ли те им ко ле ги. 
Действително то ва е един се риозен проблем на ад во ка ту ра та, 
кой то по-къс но се поста вя в цен тъ ра на вни ма нието и на Съюза 
на бъл гар ски те ад во ка ти.

Критично настроени те мла ди ад во ка ти пра вят конкрет ни 
пред ло же ния за по добря ва не на ма те риал но то по ло же ние на чле-
но ве те на ко ле гията, за от кри ва не на ад во кат ска библиоте ка, за 
етич ни и про фе сионал ни от но ше ния меж ду ад во ка ти и ма гистра-
ти, ка то чер та ят и пла но ве за бъ де ще то. Те поста вят кар ди нал ния 
въпрос за про фе сионал но то и нрав ст ве ното еди не ние на ад во ка-
ту ра та и виж дат не го во то ре ше ние в уста но вя ва нето на връз ки 
меж ду от дел ни те ад во кат ски съ ве ти в стра на та и из ра бот ва не то 
на ед на бъ де ща съслов на програ ма с цел „за съз да ва не дух на ад-
во кат ска со ли дар ност“. Идеята за свик ва не на ад во кат ски кон грес 
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по каз ва вер ния път за раз ви тие на ад во ка ту ра та. Шестото об що 
събра ние пре из би ра д-р Ст. Данев за пред се да тел на Софийския 
ад во кат ски съ вет. Той оста ва на то зи пост до 1908 г. Безспорно 
то ва е из раз на до ве рие и атестат за не го ви те ка чест ва.

Като ад во кат и пред се да тел на Софийската ад во кат ска ко ле-
гия д-р Ст. Данев участ ва в ра бо та та на Първия съ бор на бъл гар-
ски те прав ни ци (5–10 юли 1905 г.).

Той е де пу тат в ХІІІ ОНС (2 ноем ври 1903 – 18 април 1908 г.) 
от Цариброд. В ХІV ОНС (15 юни 1908 – 15 февру ари 1911 г.) 
вли за ка то пред ста ви тел на Първа Врачанска око лия. През те зи 
го ди ни ра бо ти за ор га ни за цион но то укреп ва не и функ циони ра-
нето на пар тията в усло вията на опо зи ция. Съпричастен е към 
всеоб що то одобре ние и въз торг от про въз гла ся ва не то на Не за ви-
си мост та на България на 22 сеп тем ври 1908 г. Продължава ад во-
кат ска та и пре по да ва тел ската си дейност.

На 11 март 1911 г. уми ра сим во лът и ли дер на ПЛП 
Др. Цанков, но и след смър т та му тя про дъл жа ва да но си ети ке та 
„цанко вист ка“. Това е те жък удар за пар тията и лич но за д-р 
Ст. Данев.

Прогресивно-либералната пар тия вли за от но во във власт та 
на 16 март 1911 г., ко га то заед но с Народната пар тия фор ми ра 
коали цион но пра ви тел ст во, огла вя ва но от Иван Ев. Гешов. 
Прогресивно-ли бе рал на та пар тия одобря ва по съ щест во Закона 
за из ме не ние на Кон сти ту цията, приет от ХІV ОНС. Тя опре де ля 
кри ти ка та на спор ния чл. 17 ка то „пре си ле на“ пред вид за дъл же-
нието на пар ла мен та да се произ не се по вся ко меж ду на род но спо-
ра зу ме ние.

В V ВНС (9 юни – 9 юли 1911 г.) д-р Ст. Данев е де пу тат от 
Първа Вра чан ска око лия, ка то от каз ва ман да та от Орхание. 
Юристите в пар ла мен та са 95-има. Избран е за пред се да тел на V 
ВНС. Вестник „Утро“ пи ше: „Едва ли мо же да се на ме ри дру го 
ли це, което из диг на то над пар тийност та и по ли ти чески те при-
страстия да се за дър жи на ви со та неопет не но, но и със своя такт, 
похват и жест да мо же да за па зи ду ха и настроението в събра-
нието“. Депутатите одобря ват вто ра та поправ ка на Търновската 
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кон сти ту ция. България е про въз гла се на за цар ст во, а броят на ми-
нистер ст ва та е уве ли чен от 8 на 10.

Д-р Ст. Данев е член на Управителния съ вет на Народно оси-
гу ри тел но дру жест во „Балкан“. Той ста ва ад во кат и пред се да тел 
на Управителния съ вет на Генералната ипо те кар на банка 
(1912 г.).

Лидерът на ПЛП е на ро ден пред ста ви тел в ХV ОНС (15 ок-
том ври 1911 – 23 юли 1913 г.) от но во от Първа Врачанска око лия. 
От 15 ок том ври 1911 до 1 юни 1913 г. е пред се да тел на Народното 
събра ние. Сред приети те за ко ни се от ли ча ват Законът за из ме не-
ние на ня кои чле но ве от Из би ра тел ния за кон (20 март 1912 г.), с 
кой то се въ веж да на пъл но про пор ционал на та из би ра тел на систе-
ма за всич ки ви до ве из бо ри. Със Закона за ад ми нистра тив но то 
пра во съ дие (3 април 1912 г.) се „уч ре дя ва за ця ло то цар ст во един 
Върховен ад ми нистра ти вен съд с се да ли ще в София“. Българското 
кни жов но дру жест во е преобра зу ва но в Българска ака де мия на 
науки те (1 февру ари 1912 г.). Създаден е съкро ви щен ре зер вен 
фонд, със сред ст ва та от кой то да се по га ся ват дър жав ни те дъл го-
ве по вре ме на вой на (2 април 1912 г.). На 11 април с.г. е об на род-
ван За ко нът за Държавното му зи кал но учи ли ще, а ме сец по-къс-
но (8 май) вли за в си ла и Законът за Военната ака де мия. Това е 
са мо част от бо га та та за ко но да тел на дейност на ХV ОНС.

Като пред се да тел на ХV ОНС д-р Ст. Данев е в те че ние на 
пре го во ри те за съз да ва не на Балкански съ юз, кой то по ду ми те му 
има „го ля мо исто ри ческо зна че ние“ за стра на та. През април 
1912 г. той пред ста вя пред им пе ра тор Николай ІІ Българо-сръб-
ския до го вор, склю чен на 29 февру ари 1912 г. Руският мо нарх не 
приема да бъ де вър хо вен ар би тър по спор на та зо на в Македония 
на за пад от р. Вардар – вместо то ва той при зо ва ва към тър пе ние и 
сдър жа ност и пре дупреж да ва, че за съ що то настояват и Франция, 
и Англия. Въпреки слож на та и небла гоприят на си ту ация д-р 
Ст. Данев пи ше в спо ме ни те си: „След зря ло об съж да не на съз да-
ло то се ве че по ло же ние, България се ре ши да хвър ли за ра“. На 5 
ок том ври 1912 г. за поч ва Балканската вой на.
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Д-р Ст. Данев участ ва в съста ва на бъл гар ска та де ле га ция, 
която под пис ва Чаталджанското при ми рие с Турция (20 ноем ври 
1912 г.). Протоколът е под гот вен от не го. Независимо от то ва 
България от каз ва да приеме пред ло же нието на Турция за при ми-
рие. Той е ръ ко во ди тел и на бъл гар ска та де ле га ция на Лондон-
ската кон фе рен ция за мир (3 де кем ври 1912 г.) Правителството и 
цар Фердинанд І от хвър лят и пред ло же нията за пре го во ри на 
Решид па ша от 15 де кем ври.

Два ме се ца след па да не то на Одринската кре пост (13 март 
1913 г.) е под пи сан Лондонският ми рен до го вор (17 май 1913 г.), 
с кой то се сла га край на Балканската вой на. Принос за то зи успех 
на бъл гар ска та дипло ма ция има и д-р Ст. Данев ка то ръ ко во ди тел 
на бъл гар ска та де ле га ция. Прекомерните пре тен ции на България 
не сре щат одобре ние и под кре па от Великите си ли, вклю чи тел но 
и от Русия, и изострят от но ше нията меж ду съ юз ни ци те. На 19 
май Сърбия и Гърция под пис ват таен до го вор, чиято цел е воен на 
по бе да и съкру ша ва не на България. Те по лу ча ват под кре па та на 
Румъния и Черна го ра. Вярата в Русия и по бе ди те в Балканската 
вой на, еуфо рията, об хва на ла България, пре чат на д-р Ст. Данев и 
на пра ви тел ст во то да пре це нят ре ал но но ва та си ту ация и произ-
ти ча щи те от нея опас ности и на пър во място, те ри то риал ни те 
пре тен ции на Румъния.

След под пис ва не то на до го во ра за мир в Лондон Иван Ев. 
Гешов по да ва остав ка та на пра ви тел ст во то. На 1 юни 1913 г. д-р 
Ст. Данев огла вя ва по ред ния коали ционен ка би нет с Народната 
пар тия, ка то заема и поста ми нистър на външ ни те ра бо ти и из по-
ве да нията. Подвластни на патриотич ни те чув ст ва и ам би ции, 
вместо да проявят чув ст во за ре али зъм и гъв ка вост, ми нистър-
пред се да те лят и пра ви тел ст во то с из вест на са мо на деяност про-
дъл жа ват кур са на от каз от вся как ви отстъп ки. Д-р Ст. Данев се 
ръ ко во ди от своята убе де ност, че Русия ще поеме ар битра жа в 
спо ро ве те със Сърбия. Той от каз ва участието на България в кон-
фе рен цията на ми нистър-пред се да те ли те на стра ни те от Балкан-
ския съ юз, ор га ни зи ра на в Русия.
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Руското пра ви тел ст во офи циал но е ин фор ми ра но (9 юни) за 
бъл гар ски те усло вия и изиск ва не то ар битра жът да бъ де приклю-
чен до 8 дни. С оглед на то ва д-р Данев обя вя ва, че на 16 юни ще 
пъ ту ва за Петербург. Той оба че не успя ва да за ми не, за що то в 3 
ча са на съ щия ден, без да ин фор ми ра пра ви тел ст во то, по за по вед 
на цар Фердинанд І Главното ко ман д ва не на ар мията на реж да 
бъл гар ски те войски да ата ку ват сръб ски те по зи ции на Овче по ле 
и Брегалница. Д-р Ст. Данев опре де ля то зи акт ка то „престъп но 
бе зу мие“ и още съ щия ден ка би не тът на реж да да се спрат бойни-
те дейст вия. Сърбия и Гърция не приемат пред ло же нието за 
прекра тя ва не на огъ ня.

Така за поч ва Междусъюзническата вой на. Турция и Черна 
го ра обя вя ват вой на на България, а на 27 юни ру мън ски те войски 
пре ми на ват гра ни ца та. Обградена от всич ки стра ни, България е 
при ну де на да ка пи ту ли ра. Признавайки про ва ла на своята по ли-
ти ка, на 2 юли 1913 г. д-р Ст. Данев по да ва остав ка. На 28 юли 
с.г. е под пи сан мир ният до го вор в Букурещ, а на 16 сеп тем ври – 
Цариградският до го вор с Турция. Българският мо нарх и пра ви-
тел ст во то след ват макси ма та „всич ко или ни що“. В спо ме ни те си 
д-р Ст. Данев по соч ва ка то при чи на за ка тастро фал но то по ра же-
ние аван тю риз ма на дво ре ца и на ня кои сре ди във вис ше то офи-
цер ст во.

Оттук на та тък участието на д-р Ст. Данев в по ли ти ческия 
жи вот е бе ля за но от ви на та за пър ва та на ционал на ка тастро фа. В 
ХVІ ОНС (19–31 де кем ври 1913 г.) и в ХVІІ ОНС (20 март 1914 – 
15 април 1919 г.) той е на ро ден пред ста ви тел от но во от Първа 
Врачанска око лия.

По ре ше ние, прието на първата Извънредна сесия на ХVІІ 
ОНС (10 юни 1914 г.), в съ от ветст вие с чл. 106 от Търновската 
кон сти ту ция, из бра на та пред ва ри тел на анкет на ко ми сия за поч ва 
анке ти ра не на ця лост но то управле ние на пра ви тел ст ва та на Ив. 
Ев. Гешов и на д-р Ст. Данев, вклю чи тел но под го тов ка та и во де-
не то на Балканската и Между съюзническата вой на. Процесът е 
прекра тен, за що то докла дът, кой то е го тов през април 1919 г., не 
е об съ ден от Народното събра ние.
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В но ви те по ли ти чески усло вия д-р Ст. Данев про дъл жа ва да 
упраж ня ва ад во кат ска та про фе сия. С пис мо от Анаконда (щат 
Монтана, САЩ) към не го се обръ ща ад во кат Чарлз Авери с мол-
ба да съ дейст ва за уста но вя ва не то на наслед ни ка на Димитър 
Стойков Гунчев, по чи нал там на 21 ок том ври 1915 г.

Д-р Ст. Данев не изоста вя и пре по да ва тел ска та и науч на та 
си дейност. От лет ния се местър на 1916/1917 учеб на го ди на до 15 
сеп тем ври 1934 г., ко га то е ос во бо ден от длъж ност по пре дел на 
въз раст, той е частен хо но ру ван до цент по меж ду на род но и меж-
ду на род но част но пра во във Висшето учи ли ще и в Софийския 
уни вер си тет. По съ що то вре ме е ре до вен про фе сор по дипло ма-
ти ческа исто рия в Свободния уни вер си тет в София.

Прогресивно-ли бе рал на та пар тия и д-р Стоян Данев се обя-
вя ват про тив при съ еди ня ва не то на България към Централните си-
ли и се при съ еди ня ват към ак циите на пар тиите, под кре пя щи 
Съглашението. На 17 сеп тем ври 1915 г. той участ ва в осо бе но то 
съ ве ща ние, пред се да тел ст ва но от цар Фердинанд І, на което опо-
зи цион ни те ли де ри еди но душ но от хвър лят сключ ва не то на съ юз 
с Австро-Унгария. В хо да на война та д-р Ст. Данев пред ла га да се 
под пи ше от де лен мир със Съглашението с мо ти ва, че Българският 
фронт е оста вен из клю чи тел но на бъл гар ски те войски. Това пред-
ло же ние не се приема от мо нар ха, кой то още вяр ва в по бе да та на 
Германия.

Д-р Ст. Данев е наз на чен за ми нистър на фи нан си те в две те 
мно го пар тий ни коали цион ни пра ви тел ст ва с участието на НП, 
ПЛП, Радикалдемократическата партия (РДП), Българската 
работ ническа социалдемократическа партия (БРСДП) (обе ди не-
на) и Българския земеделски народен съюз (БЗНС), ръ ко во де ни 
от Теодор Теодоров (28 ноем ври 1918 – 7 май – 6 ок том ври 
1919 г.).

Той е на ро ден пред ста ви тел от Пловдив в XVIII ОНС (17 ав-
густ 1919 г.), в което ПЛП по лу ча ва са мо 8 места. Отново е ми-
нистър на фи нан си те (6 ок том ври 1919 – 16 април 1920 г.) в 
коали цион но то пра ви тел ст во на мал цин ст во то на че ло с 
Ал. Стамбо  лийски. Земеделското мно зин ст во ка си ра из бо ра му за 
де пу тат в ΧΙΧ ОНС (15 април 1920 – 11 март 1923 г.).
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След по ра же нието на ПЛП на послед ни те три пар ла мен тар-
ни вота по пред ло же ние на д-р Ст. Данев Петият кон грес на пар-
тията, про ве ден в Стара Загора (12–15 сеп тем ври 1920 г.), взе ма 
ре ше ние да за поч нат раз го во ри с НП за обе ди не ние на две те пар-
тии. Преговорите, които се во дят на 6–8 ноем ври, за вър ш ват с 
успех и на по ли ти ческа та сце на се появя ва Обединената на род но-
прогре сив на пар тия (ОНПП). Тя тръг ва по пъ тя на еди но дей ствие 
с про ти востоящи те на зе ме дел ския съ юз пар тии. На 6 юли 1922 г. 
ОНПП, ДП и РДП обра зу ват по ли ти ческа та фор ма ция 
„Конституционен блок“. На 17 сеп тем ври но во то обе ди не ние ор-
га ни зи ра ан типра ви тел ст вен съ бор в Търново. Това да ва по вод на 
управля ва щи те да се раз пра вят с опо зи цията. На път към ста ра та 
сто ли ца д-р Ст. Данев и ли де ри те на дру ги те бур жоаз ни пар тии 
са под ло же ни на из де ва тел ст ва и уни же ние от участ ни ци те в кон-
гре са на цвеклопроиз во ди те ли те. Те са аресту ва ни и за дър жа ни в 
V по ли цейски участък в София. Оттук в на ча ло то на де кем ври са 
пре месте ни в шуменския зат вор.

На 17 ок том ври 1922 г. вли за в си ла Законът за до пит ва не до 
на ро да за ви нов ност та на ми нистри те от ка би не ти те на Ив. Ев. 
Гешов, на д-р Стоян Данев и на Ал. Малинов за обя ве ни те и во де-
ни вой ни и за послед ва ли те ги ка тастро фи през 1913 и 1918 г. 
След про ве де ния на 19 ноем ври ре фе рен дум д-р Ст. Данев и още 
11 бив ши ми нистри са осъ де ни и оста ват в шуменския зат вор. В 
ки лията той посре ща 65-ия си рож ден ден. Колко теж ко из жи вя ва 
слу чи ло то се и как ва не за ли чи ма сле да оста вя то у не го, се виж да 
от крат кия за пис в ме моари те му: „Ако знаех, че по ли ти ка та ще 
ме до ве де до тур ския зан дан в род ния ми град, ни ко га ня ма ше да 
се за ло вя за нея“. Той приз на ва, че от шуменския зат вор за поч ва 
и не го ва та „раз дя ла с по ли ти ка та“.

Д-р Ст. Данев е из бран за де пу тат в ХХ ОНС (21 май – 22 
сеп тем ври 1923 г.) от София. Той е един от 15-те пред ста ви те ли 
на Конституционния блок сре щу 212 на БЗНС. Подкрепя превра-
та от 9 юни и пра ви тел ст во то на проф. Александър Цанков, а след 
из ли за не то си от зат во ра участ ва в съз да ва не то на Демокра-
тическия сго вор.
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Независимо от по ли ти чески те си ан га жи мен ти д-р Ст. Данев 
се връ ща от но во към ад во кат ска та про фе сия и жи во та на прав на-
та об щ ност. Доказателство за меж ду на род ния му ав то ри тет ка то 
ад во кат, юрист и учен е ко респон ден цията му със Съюза на нем-
ски те до мопри те жа тел ски сдру же ния в Бохемия по по вод на под-
го тов ка та на спе циали зи ра но из да ние на дейст ва щи те Европейски 
жи лищ ни за ко ни. Тази връз ка до пъл ва и обо га тя ва спи съ ка на 
меж ду на род ни те му кон так ти. С пис мо от 11 сеп тем ври 1923 г. 
Съюзът тър си не го во то съ дейст вие да по лу чи бъл гар ски те жи-
лищ ни за ко ни, които да бъ дат вклю че ни в сбор ни ка. Д-р 
Ст. Данев за къс ня ва с от го во ра си по ра ди то ва, че от съст ва от 
сто ли ца та. Отзивчив и ко рек тен, в две после до ва тел ни пис ма от 5 
и 19 ок том ври той из пра ща бъл гар ски те за ко ни с конкрет ни пояс-
не ния към тях. В своите бе леж ки спе циал но от бе ляз ва ро ля та на 
жи лищ ни те ко ми сии и конкрет но за дъл же нието им да опре де лят 
раз ме ра на наеми те. Отчитайки жеста, от нем ския съ юз му из пра-
щат вест ни ци, в които се опис ва жи лищ но то за ко но да тел ст во в 
Италия и в Швейцария.

Адвокат д-р Ст. Данев е де ле гат на Третия съ бор на бъл гар-
ски те прав ни ци (6 и 7 май 1926 г.). Той взе ма от но ше ние в диску-
сията по ре фе ра та на проф. Г. П. Генов „Ньойският ми рен до го-
вор от гле ди ще на публич но то и част но меж ду на род но пра во“ и 
бе леж ки те, напра ве ни от проф. П. М. Богаевски, проф. д-р Й. 
Фаденхехт и Н. Константинов. В из каз ва не то си д-р Ст. Данев из-
ра зя ва пъл на под кре па на оценки те и из во ди те за неспра вед ли вия 
ха рак тер на до го во ра и за опас ни те после ди ци от не го за ми ра на 
кон ти нен та.

От ар хив ни те до ку мен ти, при зов ки, раз писки и кви тан ции се 
виж да, че през пе риода 1901–1940 г. клиен ти на д-р Ст. Данев са 
хо ра от гра до ве и се ла от ця ла та стра на – София, Козлодуй, 
Орхание, Фердинанд, Дупница, Оряхово и др., които той за щи та-
ва пред три те ин стан ции. В ар хи ва му се съ дър жат и до ку мен ти 
на не го вия син – ад во кат Владимир Данев, с ко го то про дъл жа ват 
да ра бо тят заед но.
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Д-р Ст. Данев е вклю чен в пър вия ал ма нах (1925) на Съюза 
на бъл гар ски те ад во ка ти (СБА) – ка то ад во кат и член на съ юза. 
Тази ин фор ма ция се съ дър жа и в ал ма на ха от след ва щи те го ди ни. 
Тя се пот вър ж да ва от бе леж ки те за вне сен член ски внос за съ юза 
и за Взаимоспомагателната ка са, за або на мент за „Адвокатски 
преглед“, как то и от пис ма та, из пра те ни до не го от цен тра ла та на 
СБА, съ дър жа щи раз лич ни проек ти, окръж ни и др. Сред тях са 
пис мо то на УС на СБА до ми нистър-пред се да те ля проф. Б. Филов 
във връз ка със за ко нопроек та за за щи та на на цията (1941), как то 
и окръж но № 165 от 16 ноем ври 1942 г., с което ме сец де кем ври 
с.г. се обя вя ва за аги та ционен ме сец с цел уве ли ча ва не на числе-
ност та на съ юза и ор га ни за цион но то му укреп ва не. Активната ко-
респон ден ция меж ду д-р Ст. Данев и УС на СБА пот вър ж да ва ан-
га жи ра ност та му с дейност та на ор га ни за цията.

Ново приз на ние за меж ду на род ния ав то ри тет на д-р 
Ст. Данев е пис мо то от Международното дру жест во на ад во ка ти-
те в Ню Йорк (4 юни 1931 г.) с пред ло же ние той да ста не не гов 
пред ста ви тел в България. Д-р Ст. Данев приема пред ло же нието 
(2 юли) след уточ ня ва не на за дъл же нията и хо но ра ра. На 24 сеп-
тем ври 1931 г. Международното дру жест во на пра висти те го ин-
фор ми ра за це ли те и за да чи те на спи са ние „Международен три-
ме сеч ник на ад во ка ти те“. От за па зе ния ар хив се виж да с как во 
усър дие той под реж да пис ма та от стра на та и чуж би на. А са ми те 
пис ма го раз кри ват в чисто чо веш ки план и ка то тър сен и це нен 
про фе сиона лист.

На 6 де кем ври 1935 г. във връз ка с ак цията за по пъл ва не на 
библиоте ка та на око лийския съ дия Софийската ад во кат ска ко ле-
гия се обръ ща към д-р Ст. Данев с мол ба да по да ри ня кои от 
своите из да де ни тру до ве или да ги отстъ пи на прием ли ва це на.

Богатият ад во кат ски и по ли ти чески опит поз во ля ват на д-р 
Ст. Данев да ос мисли от но ше нията ад во кат – по ли тик. Той е убе-
ден, че ад во ка ти те „игра ят ед на бла гот вор на ро ля в по ли ти ческия 
жи вот на стра на та“ и от да ва то ва, от ед на стра на, на фи нан со ва та 
им не за ви си мост, дъл жа ща се на добро то въз награж де ние, а от 
дру га – на тях на та граж дан ска ин те ли гент ност. Д-р Ст. Данев 
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реалистич но от чи та раз но род ния състав на ад во ка ту ра та и се от-
на ся кри тич но към те зи, които пет нят име то ад во кат. По ду ми те 
му „ня ма по-го ле ми па кост ни ци за пра вил но то раз ви тие на по ли-
ти ческия жи вот, а па и за при мер но то пра во раз да ва не от ад во ка-
ти, които не мо гат да си из ка рат хля ба“. Той ха рак те ри зи ра те зи 
ад во ка ти ка то „дол нопроб ни де ма го зи в по ли ти ка та“, ка то хо ра, 
които „не мо гат да се на ре кат съ щин ски по мощ ни ци при раз да ва-
не пра во съ дието в съ ди ли ща та“. Д-р Ст. Данев се от на ся с ува же-
ние и респект към съ диите. Той оце ня ва по достойн ст во тех ния 
про фе сиона ли зъм, труд и по ве де ние и от бе ляз ва, че „те се дър жа-
ха на ви со та та на по ло же нието си“. Сред съ диите той от кроява 
име на та на Порфирий Стаматов и на Христо Стоянов. Не скри ва 
ра зо ча ро ва нието си от ре ше нието на ВКС по де ло то на митро по-
лит Климент. Разглежда взаим но то ува же ние меж ду ад во ка ти те и 
ма гистра ти те ка то пред постав ка за добро пра во съ дие.

В ХХІ ОНС (9 де кем ври 1923 – 15 април 1927 г.) д-р 
Ст. Данев вли за с листа та на Демократическия сго вор от гр. 
Ферди нанд. За после ден път е де пу тат в ХХІІІ ОНС (20 юли 
1931 – 19 май 1934 г.) от Нова Загора. Неговата дъл га пар ла мен-
тар на дей ност пре ми на ва през 13 обик но ве ни на род ни събра ния и 
ед но Велико на род но събра ние, ка то в две от тях той е пред се да-
тел на пар ла мен та. Такъв пар ла мен та рен стаж има са мо Теодор 
Теодоров.

Адвокатът и по ли ти к д-р Ст. Данев е съ що тол ко ва успе шен 
и на науч но то попри ще. Годините меж ду 1920 и 1935 са най-пло-
до нос ни в не го ва та дъл го го диш на из сле до ва тел ска и пре по да ва-
тел ска дейност. Тогава из ли зат от пе чат се дем от кни ги те му. 
Изнася лек ции и в Рим, Париж, Хага, Будапеща.

Богата е и не го ва та об щест ве на дейност. Той е член на 
управителния съ вет и пред се да тел на Българския чер вен кръст 
(1924–1934) и под пред се да тел на Международния съ юз на чер ве-
ния кръст в Женева. Участва в управителния съ вет на раз лич ни 
сто пан ски дру жест ва и банки – Народно оси гу ри тел но дру жест во 
„Балкан“ (1929), „Френско-бъл гар ска банка“ АД (1939, 1945), 
„Балкан Живот“ Народно оси гу ри тел но дру жест во (1939, 1945) и 
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„Балкан“ Общо преоси гу ри тел но дру жест во (1935, 1945). Влиза в 
съста ва на Постоянния ар битра жен съд в Хага, на Висшето съ ве-
ща тел но тя ло към Британо-бъл гар ска та тър гов ска ка ма ра в София 
и на ре ди ца дру ги меж ду на род ни прав ни и из сле до ва тел ски ор га-
ни за ции. Почетен член е на Славянското дру жест во в София. 
Член на ефо рията на Висшето учи ли ще и из пъл ни тел на за ве ща-
нието на Евлоги Георгиев, как то и на за ве ща нието на Димитър 
Цанов. В България чле ну ва в 18 дру жест ва, съ юзи, ли ги, а в чуж-
би на – в 7.

Д-р Ст. Данев е най-дъл го жи ве лият ад во кат и ми нистър-
пред се да тел на България. Той ста ва сви де тел и на дъл бо ки те по-
ли ти чески и об щест ве ни про ме ни, за поч на ли след 9 сеп тем ври 
1944 г.

Умира на 30 юли 1949 г. на 91-го диш на въз раст. До края на 
жи во та си но си об ви не нието за кра ха на на ционал ния иде-
ал. Родолюбец и де мократ, д-р Ст. Данев допри на ся за ико но ми-
ческо то и кул тур ното раз ви тие на стра на та. Учен с меж ду на ро ден 
ав то ри тет в област та на меж ду на род но то част но пра во и на 
дипло ма ти ческа та исто рия. Дългогодишен пред се да тел на 
Софий ския ад во кат ски съ вет с без спор ни заслу ги за ор га ни зи ра-
не то на сто лич на та ад во кат ска ко ле гия.




