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2023 ÃÎÄÈÍÀ

Извори за пра во то пре ди 1879 го ди на
770 г. от Договора на цар Михаил II Асен с Дубровник

Личности
180 г. от рож де нието и 120 г. от смър т та на Петко Каравелов
170 г. от рож де нието на Гаврил Орошаков, на д-р Константин 

Стоилов и на проф. Стефан Бобчев
160 г. от рож де нието на Алеко Константинов
150 г. от рож де нието и 70 г. от смър т та на проф. Йосиф 

Фаденхехт
150 г. от рож де нието на проф. Михаил Поповилиев
140 г. от рож де нието на проф. Стефан Баламезов и на проф. 

Димитър Мишайков
130 г. от рож де нието на Никола Петков
120 г. от рож де нието на проф. Михаил Геновски
110 г. от смър т та на д-р Петър Иванов Данчев (Данчов)
100 г. от смър т та на д-р Никола Генадиев
80 г. от смър т та на проф. Иван Базанов и на Светослав П. 

Велчев
70 г. от смър т та на Александър Гиргинов
50 г. от смър т та на проф. Любен Диков
40 г. от смър т та на проф. Иван Ненов
30 г. от смър т та на акад. Стефан Павлов

Институции и нор ма тив ни ак то ве
140 г. от приема не то на Екзархийския устав и на Закона за 

ад во ка ти те (Източна Румелия)
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130 г. от вли за не то в си ла на пър вия бъл гар ски Закон за за-
дъл же нията и до го во ри те (отм.)

120 г. от об на род ва не то на Закона за ор га ни за цията на за на-
яти те и ес наф ски те сдру же ния (отм.)

110 г. от сключ ва не то на Лондонския до го вор меж ду 
България, Гърция, Черна го ра и Сърбия, от ед на стра на, и 
Турция – от дру га; как то и от сключ ва не то на Букурещкия до го-
вор за мир меж ду България, Гърция, Черна го ра, Румъния и 
Сърбия

90 г. от об на род ва не то на Закона за юри ди чески те ли ца 
(отм.) и Закона за огра ни че ние на престъпле нията про тив лич-
ност та и об щест ве на та бе зо пас ност (отм.)

75 г. от приема не то на Всеобщата декла ра ция за пра ва та на 
чо ве ка (ООН)

50 г. от об на род ва не то на Закона за нор ма тив ни те ак то ве
30 г. от ра ти фи ци ра не то на Европейското спо ра зу ме ние за 

асо циира не на България
30 г. от об на род ва не то на Закона за па тен ти те и ре гистра-

цията на по лез ни те мо де ли, на Закона за ав тор ско то право и срод-
ни те му пра ва и на Закона за тю тю на, тю тю не ви те и свър за ни те с 
тях из де лия

20 г. от об на род ва не то на Закона за Комисията за фи нан сов 
над зор, на Закона за дър жав ни те ре зер ви и воен новре мен ни те за-
па си, на Закона за мер ки те сре щу фи нан си ра не то на те ро риз ма, 
на Закона за по сев ния и по са дъч ния ма те риал, на Закона за бор ба 
с тра фи ка на хо ра, на Закона за об муд с ма на, на Закона за ор де ни-
те и ме да ли те на Република България, на Закона за пче лар ст во то, 
на Закона за ня кои пра ва на ли ца та, които са би ли пре зи ден ти на 
Република България, на Закона за за щи та от дискри ми на ция, на 
Закона за на сър ча ва не на науч ни те из след ва ния и на Закона за 
енер ге ти ка та

20 г. от приема не то на Конвенцията на ООН про тив ко руп-
цията

10 г. от об на род ва не то на Закона за за па си те от нефт и неф-
топро дук ти, на Закона за публич ни те фи нан си и на Закона за ту-
риз ма
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Юридически ли ца с несто пан ска цел и дру ги ор га ни за ции
150 г. от уч ре дя ва не то на Световната асо циация по между-

народно пра во (International Law Association, London)
30 г. от уч ре дя ва не то на Фондация „Български ад во ка ти за 

пра ва та на чо ве ка“

Съдебни про це си
150 г. от про це са сре щу Васил Левски
130 г. от про це са сре щу митро по лит Климент (Васил 

Друмев)
120 г. от пър вия Държавен съд (сре щу ми нистри от ка би не та 

на Тодор Иванчов и д-р Васил Радославов)

Периодичен пе чат
130 г. от из да ва не то на сп. „Юридически преглед“ (1893–

1933)
30 г. от из да ва не то на сп. „Съвременно пра во“

Неизпълнени ре ше ния на Европейския съд по пра ва та на 
чо ве ка (ЕСПЧ) по де ла сре щу България31

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Димитър Кръстев 
сре щу България (жал ба № 26524/04, ре ше ние от 12.II.2013 г.), с 
което е уста но ве но на ру ше ние на пра во то на спра вед лив съ де бен 
про цес във връз ка с ре да за раз по реж да не с ве щест ве ни до ка за-
тел ст ва при об жал ва не на про ку рор ски поста новле ния за прекра-
тя ва не на на ка за тел ни произ вод ст ва;

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Ненчева и др. сре щу 
България (жал ба № 48609/06, ре ше ние от 18.VI.2013 г.), с което е 
уста но ве на лип са та на ефек тив но раз след ва не на смър т ни слу чаи 
в дом за де ца и мла де жи с ум ст ве ни увреж да ния;

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Гуцанови сре щу 
България (жал ба № 20688/04, ре ше ние от 15.X.2013 г.), с което е 
уста но вен неефек ти вен и фор ма лен съ де бен кон трол на дейст-

31 По ин фор ма ция от Деветия го ди шен доклад на ми нистъ ра на пра во съ дието 
за из пъл не нието на ре ше нията на Европейския съд по пра ва та на чо ве ка по де ла 
сре щу България през 2021 година.
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вията на по ли цията и про ку ра ту ра та при пре тър с ва не и из зем ва-
не, из вър ше ни без пред ва ри тел но съ деб но раз ре ше ние;

10 г. от ре ше нието на ЕСПЧ по де ло то Фазлийски сре щу 
България (жал ба № 40908/05, ре ше ние от 16.IV.2013 г.) и по де ло-
то Николова и Вандова сре щу България (жал ба № 20688/04, ре ше-
ние от 17.XII.2013 г.), с които е уста но ве но на ру ше ние на пра во то 
на спра вед лив про цес по ра ди лип са на публич ност на съ деб ни те 
ре ше ния на Върховния ад ми нистра ти вен съд по спо ро ве, които 
за ся гат кла си фи ци ра на ин фор ма ция.

Чужди прав ни систе ми
440 г. от рож де нието на Хуго Гроций (1583–1645), хо лан д-

ски фи ло соф – ху ма нист, теолог и юрист, един от пър ви те теоре-
ти ци на пра ва та на чо ве ка и на меж ду на род но то публич но пра во, 
ав тор на „De jure belli ac pacis“ и др.

350 г. от рож де нието и 280 г. от смър т та на Корнелиус ван 
Бинкерсхок (1673–1743), хо лан д ски юрист – съ дия и учен в 
област та на меж ду на род но то пра во

170 г. от рож де нието на Николай М. Коркунов (1853–1904), 
руски учен – юрист, про фе сор, пре по да ва тел и ав тор на тру до ве в 
област та на теорията и фи ло со фията на пра во то, меж ду на род но то 
пра во и дър жав но то пра во

110 г. от смър т та на Иван Я. Фойницкий (1847–1913), руски 
учен – юрист и кри ми но лог, про фе сор по на ка за тел но пра во и на-
ка за тел но съ допроиз вод ст во в уни вер си те та на Санкт Петербург, 
ав тор на влиятел ни тру до ве по на ка за тел но пра во и на ка за те лен 
про цес

50 г. от смър т та на Ханс Келзен (1881–1973), ав стрийски и 
аме ри кан ски фи ло соф и юрист, ав тор на „Чистото уче ние за пра-
во то“ и др., из тък нат теоре тик на пра во то от сре да та на XX в.

10 г. от смър т та на Роналд Дуоркин (1931–2013), аме ри кан-
ски фи ло соф и юрист, ав тор на „Да се от на ся ме към пра ва та се-
риоз но“ (1978) и др.

    Съставител: д-р Иванка Иванова




