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ÑÒÀÒÈÈ

175 ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ 
ÍÀ ÄÈÌÈÒÚÐ ÃÐÅÊÎÂ

Åâãåíè Éî÷åâ*

Тази го ди на се на вър ши ха 175 го ди ни от рож де нието на д-р 
Димитър Греков – пар ла мен та рист, дър жав ник, дипло мат, из тък-
нат юрист и ад во кат, един от строите ли те на съвре мен на България 
след Освобождението. Творец на за ко но да тел ство то на мла да та 
бъл гар ска дър жа ва и на нейни те прав ни ин сти ту ции. Първият ми-
нистър на пра во съ дието в Третата бъл гар ска дър жа ва – в пра ви-
тел ство то на Тодор Бурмов (5 юли – 24 ноем ври 1879 г.).

Димитър Панайотов Греков е ро ден на 2 сеп тем ври 1847 г. в 
Болград (Бесарабия, днеш на Украйна). Тук за вър ш ва про чу та та 
Болград ска гим на зия през 1865 го ди на. Получава юри ди ческо 
обра зо ва ние в Академията на Екс ан Прованс (1874), а го ди на по-
къс но ве че е док тор по пра во. Това от кри ва пъ тя му към наука та и 
пре допре де ля бъ де ще то му на юрист и по ли тик. Владее 6 ези ка – 
френ ски, нем ски, руски, гръц ки, ру мън ски и ла тин ски.

Д-р Д. Греков не взе ма участие в цър ков ни те и на ционал но-
ос во бо ди тел ни те бор би, но спо де ля иде ите на Българското цен-
трал но бла гот во ри тел но об щество. По вре ме на Руско-тур ска та 
ос во бо ди тел на вой на съ би ра добро вол ци в Браила, а по-къс но е 
пре во дач в руска та ар мия и сътруд ник на вре мен на та руска ад ми-
нистра ция.

Богата и ин те рес на е юри ди ческа та и по ли ти ческа та биогра-
фия на д-р Д. Греков. Тя раз кри ва не го ви те идей ни и по ли ти чески 
въз гле ди, как то и не по до зи ра ни чер ти от ха рак те ра и по ве де нието 
му.

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки.
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Съвсем естестве но, пре ди да вле зе в го ля ма та по ли ти ка, д-р 
Д. Греков за поч ва про фе сионал ния си път на юрист ка то съ дия, 
про ку рор, а по-къс но и ад во кат, и то в Румъния. През 1875 г. ве че 
е съ дия в Окръжния съд в Браила. След завръ ща не то си в 
Княжество България е наз на чен за пред се да тел на Софийския 
областен (губернски) съд (ноем ври 1878 г.), а през април 1879 г. – 
за на чал ник-от де ле ние в съ деб ния от дел на Съвета на управле-
нието на кня жество то. Изкачването му в съ деб на та йе рар хия е 
бър зо и впе чат ля ва що.

Юристът д-р Д. Греков е из бран за член на Върховния съд на 
22 яну ари 1879 г., а по-къс но с одобре нието на княз Александър 
Дондуков – за не гов пред се да тел (13 май 1879 – 5 юли 1879 г.). В 
реч та си при от кри ва не то на Върховния съд на 26 май 1879 г. той 
раз кри ва своите виж да ния за съ да и за не го ви те за да чи, ка то при-
з на ва и го ля ма та от го вор ност, която поема. От да ва се из ця ло на 
но ва та си длъж ност и как то сам приз на ва, ня ма вре ме до ри да по-
мисли за не що дру го – оста ва сил но ан га жи ран с дейността и 
пробле ми те на Върховния съд. За то ва сви де тел стват докла дът му 
до княз Александър I от 9 февру ари 1880 г., как то и уси лията, 
които по ла га ка то ми нистър на пра во съ дието за пъл но то ком-
плек ту ва не и раз ви тие на съ да. В Закона за устройство то на съ ди-
ли ща та от 12 февру ари 1883 г. е вклю че на спе циал на гла ва ос ма – 
„За Върховний ка са ционен съд“ (чл. 159–172), в която се опре де-
лят струк ту ра та, съста вът, ком пе тен циите на съ да и изиск ва нията 
за наз на ча ва не на чле но ве.

Д-р Д. Греков е един стве ният ад во кат, ста нал ми нистър-
пред се да тел, чиято не са мо съ дийска, но и ад во кат ска ка риера за-
поч ва в чуж би на. През 1876–1877 г. той ве че е ад во кат от но во в 
Браила. От пис мо до не гов приятел (Болград, 20 яну ари 1878 г.) 
науча ва ме за ед но от де ла та му в Браила – още тук той раз кри ва 
ора тор ски те си дар би и ве що бо ра ви с прав на та ма те рия. Връща 
се в България с не из плате ни дъл го ве, не за бо га тял от ад во катства-
не то си, мо же би по не же е би ло твър де крат ко.

В Княжество България д-р Д. Греков за поч ва ак тив на ад во-
кат ска дейност вед на га след остав ка та на пра ви тел ство то на 
митро по лит Климент Търновски (24 ноем ври 1879 – 26 март 
1880 г.), в което е ми нистър на пра во съ дието и управля ващ Мини-
стерството на вътреш ни те ра бо ти. Адвокатската му ка риера е 
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дъл га и бляска ва. Той не упраж ня ва про фе сията само по вре ме то, 
ко га то е ми нистър, под пред се да тел на Държавния съ вет и ми-
нистър-пред се да тел. Готов е и за ра ди ад во катство то да се от ка же 
от вся как ва пар тий на и по ли ти ческа дейност.

Редица съ деб ни де ла и случ ки бе ле жат не го во то ад во кат-
стване. Една от тях е сре ща та му в съ деб на та за ла с Петко 
Каравелов – кол ко то неочак ва на, тол ко ва и ин те рес на и ин три-
гува ща. Двамата са ста ри поз найни ци още от Учредителното 
събра ние и непри ми ри ми по ли ти чески про тив ни ци, но въпре ки 
то ва се от на сят с ува же ние един към друг. Тогава, от чи тай ки без-
спор ния ав то ри тет, обра зо ва ние и спо соб ности, прояве ни от 
Петко Кара велов ка то един от во да чи те на ли бе ра ли те, на „мла-
ди те“, д-р Д. Греков го ка ни да вле зе в ко ми сията, чиято за да ча е 
да пред ста ви ос нов ни те на ча ла на бъ де ща та кон сти ту ция.

Не са из вестни под роб ности око ло де ло то. Сведения за не го 
чер пим от раз ка за на Йов Титоров, по местен в спо ме ни те на 
Екатерина Каравелова. По вся ка ве роят ност то се е про ве ло ско ро 
след ка то д-р Д. Греков по да ва остав ка от пра ви тел ство то на ген. 
Леонид Ернрот (3 март 1883 г.) и от но во за поч ва ад во кат ска 
дейност. Делото е по спор за гра ни ца та меж ду зем ли ща та на две 
се ла. То е за бе ле жи тел но не ка то юри ди чески ка зус, а пре ди всич-
ко за ра ди по ве де нието на два ма та ад во ка ти. Като ад во кат с опит, 
поз на ващ тънкости те на про фе сията и хо да и ха рак те ра на по доб-
ни де ла, д-р Д. Греков про веж да своята за щи та с ти пич на ад во-
кат ска сло во охот ли вост и в диалог със съ да, спо кой но и без из-
лиш ни емо ции. За раз ли ка от не го П. Каравелов е нер вен, не тър-
пе лив, из бух лив. Д-р Д. Греков първи взе ма ду ма та и на дъл го и 
на ши ро ко за ни ма ва съ да с пробле ма. Това ви ди мо из нер вя 
П. Каравелов, кой то на два-три пъ ти ска ча от място то си и го пре-
къс ва с ду ми те: „Как не Ви е срам да из вър та те тъй фак ти те?“. 
Той се обръ ща и към съ диите: „Как мо же те тъй хлад нокръв но да 
слу ша те та ки ва лъ жи, ши ти с бе ли кон ци?“. Йов Титоров ед ва го 
ус ми ря ва, „опа ся вай ки се да не из д рънка звъ не ца на пред се да те-
ля“. Поведението на П. Каравелов е обяс ни мо пред вид не го вия 
ха рак тер и об стоятел ство то, че то ва е пър во то му де ло, ма кар и 
съв местно с участието на Йов Титоров. Начинаещият ад во кат П. 
Каравелов пред ста вя кар та на ра йо на и успя ва да убе ди съ да, че 
естестве на та гра ни ца меж ду две те се ла е мал ка та ре кич ка, която 
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пре си ча об що то зем ли ще. Съдът ре ша ва де ло то спо ред тъл ку ва-
не то на П. Каравелов въпре ки из ра зе ния про тест от д-р Д. Греков, 
а се ля ни те от две те се ла си тръг ват до вол ни. За ад во кат Д. Греков 
то ва е ед но от мно го то де ла, по които се явя ва, но за П. Каравелов 
то се оказ ва пър во то и послед но то – той сам раз би ра, че не мо же 
да бъ де ад во кат.

Д-р Д. Греков е ад во кат и на Оскар Искендеров, ре дак тор на 
из вестния в София вестник „La Bulgarie“, об ви нен в публи ку ва-
не то на ста тия (№ 37 от 23 март 1883 г.), съ дър жа ща „злосло вия и 
охул ва ния“ сре щу Медицинския съ вет от нос но ап те кар ска та 
такса. На 9 май с.г. ВКС пот вър ж да ва оправ да тел на та при съ да, 
поста но ве на от Софийския апе ла ти вен съд.

През 80-те и 90-те го ди ни д-р Д. Греков се явя ва ка то за щит-
ник по раз лич ни де ла във ВКС. На 15 сеп тем ври 1884 г. той за щи-
та ва Коста Павлов (бивш добрич ки и тутра кан ски око лийски 
началник), об ви нен в не из пъл не ние на слу жеб ни те си за дъл же-
ния, в укри ва не на раз бойни ци и в зло употре ба на 2700 гро ша, 
събра ни по из пъл ни те лен лист. Върховният ка са ционен съд по-
твър ж да ва оправ да тел на та при съ да, из да де на от Русенския апе ла-
ти вен съд (РАС), и ос во бож да ва не то на К. Павлов от вся как ва 
углав на от го вор ност, ка то пред пис ва ли це то Стоян Лазаров да 
тър си су ма та от 2700 гро ша от К. Павлов по граж дан ски ред. 
Същия ден д-р Д. Греков е за щит ник на Тодор Събев, осъ ден от 
Софийския апе ла ти вен съд на две не де ли зат вор за то ва, че на 10 
ок том ври 1883 г. е аресту вал в по ли цията ли це то Мадо Ранчев, 
за по доз рян в краж ба, и е за по вя дал на стра жа ри те да го из те за-
ват. Въз ос но ва на по ка за нията на сви де те ли те и дру ги те об-
стоятел ства по де ло то д-р Д. Греков мо ли съ да да от ме ни при-
съда та и да оправ дае под за щит ния му. Върховният ка са ционен 
съд оба че пот вър ж да ва при съ да та.

На 22 март 1886 г. д-р Д. Греков за щи та ва бив шия секре тар 
при си листрен ско то окръж но управле ние Василий Недев, об ви-
нен в зло употре ба с по ве ре ни те му слу жеб ни па ри. Осъден е от 
РАС на 5 ме се ца тъм ни чен зат вор, как то и да въз ста но ви па ри те, 
с които е зло употре бил. Върховният ка са ционен съд го осъж да на 
5 го ди ни зат вор в кре пост, ли ша ва го веч но от пра во да заема об-
ществе на служ ба и пот вър ж да ва за дъл же нието му да въз ста но ви 
па ри те. Не по-мал ко ин те рес но е и де ло то по апе ла тив на та жал ба 
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на Георги Цукев (пред се да тел и про ку рор при Софийския окръ-
жен съд) и Василий Траянов. Двамата са об ви не ни във взят ков зе-
ма не по 100 злат ни на по леона все ки от Никола Иванов и Братия 
Иванов, привле че ни по де ло то за убийство то на Хр. Белчев. 
Върховният ка са ционен съд на ма ля ва при съ да та на Софийския 
апе ла ти вен съд (САС) от 3 го ди ни строг тъм ни чен зат вор на 6 ме-
се ца тъм ни чен зат вор, ли ша ва не от пра ва по чл. 30 НЗ, ка то ги 
осъж да и да запла тят по от дел но по 100 злат ни на по леона на граж-
дан ския ищец и со ли дар но раз носки те по де ло то.

Адвокат д-р Д. Греков се явя ва три пъ ти по де ла във ВКС 
през 1889 го ди на. По пър во то от тях той е за щит ник заед но с Йов 
Титоров и Иван Стойнов. Подзащитният им Николай Афлагарски 
(бивш севлиев ски око лийски началник) е осъ ден от РАС на 3 го-
ди ни тъм ни чен зат вор за не за кон но аресту ва не и на не сен по бой 
на ли це то Денчо Михайлов, как то и за то ва, че из пра ща съ що то 
ли це под кон вой зад пре де ли те на Севлиевски окръг. Върховният 
ка са ционен съд на ма ля ва на ка за нието на 3 ме се ца тъм ни чен за-
твор. На 9 юли д-р Д. Греков е за щит ник на Христо Сариев (бивш 
но во сел ски око лийски началник), осъ ден от САС за то ва, че е 
взел 5 рубли взят ка, на 3 го ди ни поста вя не в кре пост и 6 го ди ни 
ли ша ва не от служ ба. Върховният ка са ционен съд от ме ня из ця ло 
при съ да та и оправ да ва Хр. Сариев по ра ди не до ка за ност на взят-
ка та. Д-р Д. Греков е за щит ник и на Анани Минков – бивш пред-
се да тел на Кюстендилския окръ жен съд, об ви нен в зло употре ба с 
пра ви тел стве ни па ри. Като вто ра апе ла тив на ин стан ция на 7 сеп-
тем ври ВКС раз глеж да жал ба та му сре щу при съ да та на САС – ед-
на го ди на тъм ни чен зат вор, и я пот вър ж да ва. На 12 април 1890 г. 
д-р Д. Греков участва в де ло с че ти ри ма под съ ди ми за да ва не и 
взе ма не на руш вет. Адвокати на дру ги те три ма са д-р Стоян 
Данев и д-р Константин Стоилов. Върховният ка са ционен съд от-
ме ня при съ да та с мо ти ва, че де ло то под ле жи на раз глеж да не ка то 
пър ва ин стан ция от окръ жен съд, и пред пис ва то да се из пра ти на 
про ку ро ра на Видинския окръ жен съд.

През 1895 и 1896 г. д-р Д. Греков три пъ ти вли за в съ деб на та 
за ла на ВКС. На 6 февру ари 1895 г. той за щи та ва Атанас 
Тепавски, осъ ден от Търновския апе ла ти вен съд на три ме се ца 
тъм ни чен зат вор за зло употре ба с 6 ле ва в ка чество то му на на-
чал ник на Луковитската те легра фо-по щен ска стан ция. Върхов-
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ният ка са ционен съд от ме ня при съ да та и оправ да ва под съ ди мия. 
Д-р Д. Греков е за щит ник и на бив шия ру сен ски окръ жен упра ви-
тел Никола Обретенов, осъ ден от РАС за взят ков зе ма не. На 
15 март 1896 г. Върховният ка са ционен съд пот вър ж да ва при-
съда та на РАС – 3 го ди ни поста вя не в кре пост. Следващото де ло 
(7 ноем ври 1896 г.), в което д-р Д. Греков участва, е съ що за взе-
ма не на взят ка от бив шия кмет на Станимака Георги Ковачев и от 
не го вия по мощ ник Панайот Сребров ка то длъж ностни ли ца. 
Върховният ка са ционен съд пот вър ж да ва при съ да та на Плов-
дивския апе ла ти вен съд – две го ди ни тъм ни чен зат вор и ли ша ва-
не от пра ва по чл. 30 НЗ.

Д-р Д. Греков е ад во кат и по две де ла, свър за ни с убийство то 
на Христо Белчев – ми нистър на фи нан си те в пра ви тел ство то на 
Ст. Стамболов. Той е за щит ник на бив шия сли вен ски око лийски 
на чал ник Спас Турчев, об ви нен, че заед но с ли це то Александър 
Пенков съз на тел но са на бе ди ли пред власти те ли ца та д-р М. 
Цачев и Стефан Кисьов от София в то ва, че са би ли съ участни ци 
в за го во ра за убийство то на Ст. Стамболов. На 7 март 1897 г. ВКС 
оправ да ва Спас Турчев по то ва об ви не ние.

По дру го шум но де ло д-р Д. Греков е за щит ник на френ ския 
ин же нер и пред приемач Гию, кой то ра бо ти по из граж да не на жп 
ли нията София – Роман. Година след нейно то тър жестве но от-
кри ва не (20 февру ари 1887 г.) в при съствието на княз Ферди-
нанд I, на кня ги ня Мария Луиза и на ми нистър-пред се да те ля д-р 
Константин Стоилов инж. Гию пре дя вя ва иск сре щу бъл гар ско то 
пра ви тел ство да му се из пла тят до пъл ни тел ни су ми. Той по лу ча-
ва и под кре па та на френския ка би нет, кой то ул ти ма тив но 
настоява иска не то да бъ де удовлет во ре но. Делото се про точ ва, а 
меж дувре мен но д-р Д. Греков е наз на чен за ми нистър-пред се да-
тел. В съз да ла та се слож на об ста нов ка иска на та су ма е из пла те на 
по настоява не на княз Фердинанд I.

Всеобщо е мне нието, че д-р Д. Греков е един от най-из-
вестни те и ав то ри тет ни ад во ка ти в сто ли ца та и в стра на та. 
Адвокат ската про фе сия при ля га на пъл но на ха рак те ра му, на 
стре ме жа му към изя ва и вътреш на удовлет во ре ност от постиг на-
то то. Той е без спо рен ора тор и еру дит – не го во то „слад ко дум-
ство“ е посло вич но, но то е са мо об вив ка, зад която се крие „ед на 
дъл бо ка същ ност“. Пледоариите му са из пъл не ни с „лек ху мор“ и 
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„бе зо бид ни ше ги“, които са в рам ки те на поз во ле но то и не за ся-
гат и не обиж дат про тив на та стра на. Той го во ри от лич но, но как-
то и дру ги из вестни ад во ка ти и по ли ти ци, пи ше из клю чи тел но 
ряд ко – за то ва и не са за па зе ни не го ви пле доарии. Признат е за 
спе циалист по ико но ми чески те де ла, за пре въз хо ден поз на вач на 
рим ско то и граж дан ско то пра во и съ допроиз вод ство. По ду ми те 
на С. С. Бобчев „той бе ше ад во кат ся каш по приз ва ние, по тем пе-
ра мент, по лю бов към про фе сията, която из пъл ня ва ше с го ля ма 
ве щи на“. Съдии, ад во ка ти и публи ка оста ват впе чат ле ни от „си-
ла та на не го ва та ар гу мен та ция... от про ник но ве но то му зна ние“.

Безспорни са заслу ги те на д-р Д. Греков за ор га ни зи ра не то 
на со фийски те ад во ка ти и за съз да ва не то на уни вер са лен мо дел 
за функ циони ра не на ад во кат ски те съ ве ти. Той е из бран за пър ви 
пред се да тел на Софийския ад во кат ски съ вет, уч ре ден на 11 ок-
том ври 1897 го ди на. Това е приз на ние за ця лостна та му ад во кат-
ска дейност и за не го ви те виж да ния от нос но раз ви тието на съсло-
вието. В съста ва на съ ве та вли зат из вестни те ад во ка ти и по ли ти-
ци д-р Васил Радославов, д-р Сава Иванчев, д-р Стоян Данев, д-р 
Константин Помянов и Гаврил Орошаков. Извън по ли ти ка та е 
са мо Иван Плакунов. В съ от ветствие със Закона за ад во ка ту ра та 
под ръ ко вод ство то на д-р Д. Греков съ ве тът приема пра вил ник за 
своята ра бо та. Той е пъ лен и под ро бен и се състои от 148 раз по-
ред би. Това пре диз вик ва ин те ре са към не го не са мо на ад во ка-
тура та и на прав на та об щ ност, но и на пре са та. В пра вил ни ка с 
ре ди ца раз по ред би се до пъл ват се риоз ни праз но ти в Закона за ад-
во ка ту ра та и се ре ша ват на бо ле ли пробле ми на об щ ността. Член 4 
до пъл ва слу чаите, пред ви де ни в Закона за ад во ка ту ра та (чл. 7), и 
поста но вя ва, че ад во ка ти не може да бъ дат: „1) състоящи те на 
пра ви тел стве на, об щин ска или из бор на служ ба и 2) оне зи, които 
заемат в частна служ ба та ки ва длъж ности или ще приемат участие 
в та ки ва ви до ве тър го вия или же про миш ле на деятел ност, които 
ад во кат ския съ вет приз на ва не съв мести ми с зва нието на ад во ка-
та“. Правата и за дъл же нията на ад во ка ти те са опи са ни в 25 раз по-
ред би (гла ва пър ва, чл. 9–33). С чл. 27 „се забра ня ва на ад во ка ти-
те да дър жат ми си ти и тем по доб ни ли ца, които да им до на сят 
раз ни про це си“. Член 61, т. 3 пред виж да за ли ча ва не от спи съ ка на 
ад во ка ти те и в слу чаите, ко га то „ад во ка тът, по по вод упраж не ние 
на про фе сията си, е ка зал или об на род вал не ща, което е про тив но 
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на за ко ни те, на пра вил ни ци те, на добри те нра ви или е вре ди тел но 
на бе зо пас ността на дър жа ва та и на об ществе ния ред или ко га то е 
на ру шил ува же нието, което дъл жи на съ ди ли ща та и на властта“. 
Адвокатският съ вет има за дъл же нието да наз на чи ад во ка ти и ад-
во кат ски по мощ ни ци за „без въз мез д но во де ние и за щи ща ва ние 
на де ла та на ли ца, които се пол зу ват с пра во то на си ро ма шия, 
приз на то тям от съ ди ли ща та“. Назначаването на ад во ка ти те по 
иска не на съ де щи те се стра ни и на съ ди ли ща та се пра ви от ад во-
кат ския съ вет „по ред, спо ред спи съ ка на ад во ка ти те“. Адвокатът 
не мо же да от ка же въз ло же на та му по ръч ка „без ува жи тел ни за 
то ва при чи ни“. В пра вил ни ка са въплъ те ни идеи и виж да ния на 
д-р Д. Греков за раз ви тието и от го вор ността на ад во ка ту ра та, 
които той раз ви ва по-ра но ка то ми нистър на пра во съ дието. 
Правилникът на Софийския ад во кат ски съ вет е ут вър ден от княз 
Фердинанд I с Указ № 28 от 12 февру ари 1899 г., което му при да-
ва нор ма тив на си ла за ад во кат ски те съ ве ти в стра на та. Те, 
естестве но, се въз пол з ват от въз мож ността да ко пи рат не го ва та 
струк ту ра и съ дър жа ние. Показателен в то ва от но ше ние е при ме-
рът на Русенския ад во кат ски съ вет с пред се да тел Ив. Самарджиев. 
На 16 март в про дъл же ние на 10 дни пра вил ни кът на Софийския 
ад во кат ски съ вет се че те и одобря ва текст по текст. Четец е 
Венелин Ганев.

Отношението и загри же ността на д-р Д. Греков към пробле-
ми те и раз ви тието на ад во ка ту ра та про ли ча ват и в дейността му 
ка то ми нистър и по ли тик. В Окръжно от 6 ноем ври 1882 г., под-
пи са но от не го в ка чество то му на ми нистър на пра во съ дието в 
пра ви тел ство то на ген. Леонид Соболев, се от бе ляз ва не са мо 
„без числе но то мно жество ад во катства щи“, но и тях но то „не ве-
жество“ и „не добро съ вестност“, неспо соб ност да на пи шат до ри и 
ед но про ше ние. Директно се по соч ва, че те експлоати рат без ми-
лостно на се ле нието и опро пастя ват де ла та му, во де ни от ми съл та 
да за бо га теят кол ко то се мо же по-бър зо. Тези ли ца, се каз ва в до-
ку мен та, „тър сят в ад во катство то лес но и прав до по доб но сред-
ство, за да си съз да дат по ло же ние, което не е ни как съ образ но с 
спо соб ности те им, ни то пък е труд, ко го то те по ла гат за то ва“. За 
пър ви път то зи въпрос се поста вя та ка остро, и то в офи циален 
до ку мент на ми нистер ство то.
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Благодарение на ини циатив ността и уси лията на ми нистър 
д-р Д. Греков спе циал на та юри ди ческа ко ми сия, наз на че на на 3 
яну ари 1883 г. и огла вя ва на от пред се да те ля на Върховния ка са-
ционен съд (ВКС) Порфирий Стаматов, раз ра бот ва нов Закон за 
устройство то на съ ди ли ща та (ЗУС). Той е об на род ван в 
„Държавен вестник“ на 12 февру ари 1883 г., но ре ал но не вли за в 
си ла. Само сед ми ца по-къс но с Указ № 97 прак ти ческо то при ло-
же ние на за ко на е от ло же но до 1 май и е въз ста но ве но действието 
на ЗУС от 1880 го ди на. Министър Д. Греков се ар гу мен ти ра с не-
доста тъч но то вре ме ли ца та от съ деб но то ве дом ство да се за по-
зна ят с но вия за кон, как то и с необ хо ди мостта „да се из пъл нят 
ня кои пред пи са ния“, нуж ни „за пъл но то му по ла га ние в 
действие“. В пред ло же нието и в ука за не са по со че ни как ви точ но 
и кол ко на брой са на ло жи тел ни те пред пи са ния. Истинските при-
чи ни за зам ра зя ва не то на за ко на са свър за ни по-ско ро с раз ногла-
сията в ка би не та, кой то д-р Д. Греков на пуска след два ме се ца.

Законът за устройство то на съ ди ли ща та се състои от 235 
чле на, ор га ни зи ра ни в 14 гла ви. Изцяло но ви са са мо гла ва де се та 
и еди на де се та. В гла ва де се та – „За ад во ка ти те“ (чл. 181–211), са 
фор му ли ра ни усло вията за наз на ча ва не, за дъл же нията, от го вор-
ности те на ад во ка ти те, на ка за нията, на които под ле жат, и ре дът 
на тях но то на ла га не.

За ад во ка ти се наз на ча ват ли ца, за вър ши ли пра во, бъл гар ски 
по да ни ци или ро де ни в България, които зна ят офи циал ния език. 
Изискванията за те зи, които ня мат юри ди ческо обра зо ва ние, са 
прослу же ни три го ди ни ка то съ дии и про ку ро ри в стра на та или 
при те жа ва не на сви де тел ство за пра воспо соб ност от спе циал но 
уч ре де на та за цел та ко ми сия. Тя се ръ ко во ди от ми нистъ ра на 
пра во съ дието, а в съста ва ѝ вли зат един член на Държавния съ-
вет, един член на ВКС и един про ку рор от него. Адвокатите не-
юристи мо же да участват в про це си са мо в гра до ве те, къ де то са 
при пи са ни.

Към ад во ка ти те се пре дя вя ват ре ди ца мо рал ни и нрав стве ни 
изиск ва ния: да бъ дат „честни, уч ти ви, усър д ни“, да до ве дат де ла-
та, които са за поч на ли, докрай, да се от на сят „с при лич но то ува-
же ние към за ко ни те, вя ра та, нра ви те, уч реж де ни те власти, а най-
ве че към съ диите“. Едновременно с то ва им се на ла га забра на „да 
се увли чат в без по лез ни за де ло то, което за щи ща ват, на па де ния“, 
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да упраж ня ват „дру го за ня тие ос вен своето“, да за щи та ват де ла 
про тив своите ро ди те ли и срод ни ци, „да ку пу ват да же под чуж до 
име спор ни пра ва; да пра вят усло вия за въз награж де ния, които 
за ви сят от свър ш ва нието на де ло то; да за щи ща ват и да действу-
ват после до ва тел но по съ що то де ло, ту за ед на та, ту за дру га та 
стра на“. Адвокатите са длъж ни да жи веят в място то, къ де то 
упраж ня ват своето за ня тие.

Не мо же да бъ де ад во кат ли це, осъ де но по чл. 6 от Закона за 
чи нов ни ци те, как то и то зи, кой то вед нъж е из клю чен от съсло-
вието. Заличават се от спи съ ка и ад во ка ти те, които се спо ра зу мя-
ват с про тив ни ка на своя клиент или раз крият тайни те на клиен-
та. Освен то ва те под ле жат на на ка за ние в пър вия слу чай за мо-
ше ни чество, а във вто рия – за из да ва не на тай ни по служ ба.

Законът поста но вя ва, че ад во ка ти те ня мат пра во на за щи та 
пред ми ро ви те и об щин ски те съ ди ли ща, как то и да упраж ня ват 
дру га дейност или за на ят, и опре де ля след ни те тех ни за дъл же-
ния: „1) да да ват на ли ца та, които се до пит ват до тях устни или 
пис ме ни съ ве ти; пис ме ни те съ ве ти тряб ва да са под пи са ни от ад-
во ка ти те; 2) да съставля ват и под пис ват за стра ни те про ше ния и 
заклю че ния за пред съ до ве те; 3) да пред ставля ват стра ни те и да 
се явя ват вместо тях в съ до ве те с ре дов ни пъл но мо щия; и 4) да за-
щи ща ват стра ни те как то в тях но при сътствие, та ка и в тях но от-
сътствие“. Броят на ад во ка ти те се опре де ля от ми нистъ ра на пра-
во съ дието въз ос но ва на мне нието, да де но от раз лич ни те съ ди ли-
ща. Наемането на ад во кат не е за дъл жи тел но. Право на слу жеб на 
ад во кат ска за щи та имат бед ни те, как то и об ви не ни те за зло-
деяние, които 8 дни до на ча ло то на де ло то ня мат офи циал на за-
щи та. Клиентът мо же по вся ко вре ме да се от ка же от ад во кат ска-
та услу га, но е за дъл жен пре ди то ва да запла ти необ хо ди мо то на 
ад во ка та.

Адвокатите под ле жат на дис ципли нар но на ка за ние за не из-
пъл не ние на своите за дъл же ния по вре ме на съ деб но то за се да ние, 
за непри лич но или не ува жи тел но по ве де ние. Дисциплинарните 
на ка за ния са: 1) за бе леж ка; 2) отстра ня ва не от длъж ност от един 
до шест ме се ца и 3) из ключ ва не от съсло вието. Освен то ва по 
иска не на стра на та съ дът мо же да на ло жи на осъ де ния ад во кат да 
запла ти вре ди и за гу би.
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Възнагражденията на ад во ка ти те са два ви да: 1) които се 
опре де лят с осо бе но раз пи са ние и се пла щат от стра на та, за гу би-
ла де ло то; 2) които са ре зул тат от спо ра зу ме ние меж ду клиен та и 
ад во ка та.

Това е пър вият за кон, в кой то се опре де ля място то на ад во-
ка та ка то съ де бен по мощ ник в пра во раз да ва не то и в съ от ветствие 
с не го се регла мен ти ра ад во кат ска та про фе сия. Много идеи и раз-
по ред би, за ло же ни в за ко на, по-къс но на ми рат място в за ко но да-
тел на та уред ба на ад во ка ту ра та.

Като ад во кат д-р Д. Греков се сблъск ва и със своя съ пар тиец 
и приятел Ст. Стамболов по по вод на де ло то от нос но съ ба ря не то 
на къ ща та на евре ина Соломон Таджер – ав стрийски по да ник. 
Къщата по па да в но вия ре гу ла ционен план (1889) и тряб ва да се 
съ бо ри. Мястото е ху ба во и апе тит но и ми нистър-пред се да те лят 
Ст. Стамболов и кме тът Д. Петков му хвър лят око. Д-р Д. Греков 
е пъл но мощ ник на Соломон Таджер. Но ни то не го ва та за щи та, 
ни то покро ви тел ство то на ав стрийско то аген тство ста ва преч ка 
за съ ба ря не то на къ ща та.

Д-р Д. Греков е впи сан в пър вия спи сък на ад во ка ти те и ад-
во кат ски те по мощ ни ци в Княжество България под № 67. Спи-
съкът е из ра бо тен в съ от ветствие с изиск ва не то на ЗА и е публи-
ку ван в „Държавен вестник“, № 67 от 27 юни 1889 го ди на. От не-
го ста ва яс но, че д-р Д. Греков е по лу чил раз ре ше ние да ад во-
катства от Софийския окръ жен съд на ос но ва ние „бивш ми-
нистър“. Той е при пи сан ка то ад во кат при съ щия съд.

Колегите и съвре мен ни ци те на д-р Д. Греков приз на ват и це-
нят ви со ко не го ва та прав на под го тов ка и от да де ност на про фе-
сията, от но ше нието му към съ диите и клиен ти те. Адвокатът и по-
ли ти к д-р Петър Гудев го по соч ва ка то „един от най-пър ви те ад-
во ка ти на кня жество то“. Мемоаристът Добри Ганчев от бе ляз ва, 
че ка чества та на д-р Д. Греков го ут вър ж да ват ка то „пър вият в 
България ад во кат по клиен ти“. Според не го то ва е и при чи на та за 
лип са та на же ла ние у д-р Д. Греков да бъ де „по ли ти чески во дач“. 
Константин Иречек спо де ля то ва мне ние, но поста вя уда ре ние 
вър ху при вър за ността на д-р Д. Греков към ад во кат ска та про фе-
сия, която му га ран ти ра фи нан со ва обез пе че ност и си гур ност. По 
ду ми те на Стефан С. Бобчев д-р Д. Греков „бе ше пре ди всич ко и 
над всич ко вещ, спо со бен и да ро вит юрист... един достоен и из ря-
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ден пред ста ви тел на бъл гар ска та ад во кат ска про фе сия. Той, про-
дъл жа ва С. С. Бобчев, упраж ня ва ше тая про фе сия с го ля ма ве щи-
на, с жар, с такт. Всеки, кой то му по ве ря ва ше де ло, осо бе но от 
граж дан ски и тър гов ски ха рак тер, знаеше, че де ло то му е в здра-
ви ръ це“.

Независимо от се риоз на та си заетост д-р Д. Греков за паз ва 
ин те ре са си към наука та и жур на листи ка та. От 1879 г. той сътруд-
ни чи на ор га на на кон сер ва то ри те в. „Българский глас“, кой то из-
ли за на бъл гар ски и на френ ски език. През 1881 г. д-р Д. Греков 
ста ва до пи сен член, а от 1884 г. – и ре до вен член на Българското 
кни жов но дру жество.

Д-р Д. Греков има бо га та по ли ти ческа биогра фия ка то на ро-
ден пред ста ви тел, ми нистър и ми нистър-пред се да тел. Нейното 
на ча ло съ що за поч ва в Румъния. През 1877 г. той се кан ди да ти ра 
за де пу тат в ру мън ския пар ла мент от Болград. Губи из бо ра, за що-
то се обръ ща към пар тията на ста ри те и как то пи ше Йов Титоров, 
„напра ви си кри во смет ка та“.

След завръ ща не то си д-р Д. Греков бър зо на ми ра място в 
бур ния по ли ти чески жи вот на Източна Румелия и на Княжество 
България. За то ва спо ма гат евро пейско то му обра зо ва ние и кул-
ту ра, не го ва та ин те ли гент ност и го тов ността му да участва ак тив-
но в об ществе ния жи вот. Според Тома Васильов той до би ва из-
вестност още ка то член на де пу та цията, която пре да ва в Сан 
Стефано бла го дар ствен ад рес от бъл гар ския на род на ве ли кия 
княз Николай Николаевич.

От на ча ло то на есен та на 1878 г. д-р Д. Греков се уста но вя ва 
в Пловдив. Тук той се при съ еди ня ва към ла ге ра на т.нар. уме ре-
ни. Участва в съста ва на де ле га цията, която връч ва ме моара до 
Високата пор та на посла ни ци те на Великите си ли в Цариград. В 
не го се настоява да се пре раз гле дат ре ше нията на Берлинския 
кон грес, ка то се от че тат ин те ре си те на бъл гар ския на род. Дядо 
Методий (Методий Кусевич) си спом ня как в бур ни те спо ро ве 
мла дият ад во кат, „су етен за своето ора тор ско майстор ство, го рещ 
по на ту ра, непрестан но сму ща ва ше про тив ни ци те си (т.нар. 
непри ми ри ми П. Р. Славейков, Др. Цанков, д-р Стоян Чомаков, 
Тодор Икономов) и ги за бър к ва ше със своите въз ра же ния“.

Голямата по ли ти ческа ка риера на д-р Д. Греков за поч ва от 
Търново, къ де то вли за в Учредителното събра ние по пра во (по 
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звание) в ка чество то си на член на Върховния съд. Той пре веж да 
на бъл гар ски език руския проект за Органическия устав на 
Княжество България. Включва се ак тив но в об съж да не то на бо-
лез не ния „об що на ро ден въпрос“. Защитава виж да нията и по зи-
циите на т.нар. бла го ра зум но те че ние, което настоява Учреди-
телното събра ние да пристъ пи вед на га към раз глеж да не на 
Органическия устав, ка то ед новре мен но с то ва ед на де пу та ция с 
уме рен език за поз нае евро пейски те дво ро ве с бъл гар ски те теж не-
ния и иска ния. Става част от пар тията на ста ри те – на кон сер ва то-
ри те, един от нейни те вид ни пред ста ви те ли и ли де ри. Губи бит-
ка та за под пред се да тел на събра нието, ка то по лу ча ва са мо 31 гла-
са. Той е и сред най-ак тив ни те на род ни из бра ни ци при об съж да-
не то на Органическия устав – взе ма участие със 103 из каз ва ния, с 
от дел ни репли ки и въпро си в 19 от про ве де ни те об що 27 офи-
циал ни и ра бот ни за се да ния. Отличава се със своя здрав ра зум и 
чув ство на уме ре ност и от го вор ност, които го пра вят чужд на 
войн ства ща та пар ти зан щи на. Това не му пре чи да вли за в спо ро-
ве с Петко Каравелов и със Стефан Стамболов и да ги кри ти ку ва 
в име то на об що   то де ло.

Като юрист д-р Д. Греков да ва своя при нос за из ра бот ва не то 
на Правилника за ра бо та на събра нието при от чи та не на опи та и 
прак ти ка та в дру ги те стра ни. Той поста вя на вни ма нието на ко ле-
ги те си въпро са за дър жав на та тай на и за отстоява не то на не за ви-
си мостта на Народното събра ние, ка то се обя вя ва про тив пре веж-
да не то на руски език и пе ча та не то на про то ко ли те от тайни те за-
се да ния, въпре ки че за то ва настоява Сергей Лукиянов. По не го во 
пред ло же ние е фор ми ра на ко ми сия, която да от го во ри на сло во то 
на им пе ра тор ския ко ми сар Ал. Дондуков-Корсаков. Той за щи та-
ва пар ла мен та риз ма и об ви ня ва „мла ди те“, че искат да раз ту рят 
събра нието. Влиза в съста ва на 20-чле на та ко ми сия, на то ва ре на с 
из ра бот ва не то на проект на ме моар. По-къс но ста ва част от пар-
ла мен тар на та ко ми сия, която има за за да ча да прегле да руския 
проект за Органическия устав и да пред ста ви ос нов ни те на ча ла 
на бъ де ща та кон сти ту ция.

Обсъждането на ра пор та е пър вият се риозен идей но-по ли ти-
чески сблъ сък меж ду кон сер ва то ри те и ли бе ра ли те, за вър шил с 
по ра же ние на не го ви те ав то ри и под дръж ни ци. По ду ми те на 
Симеон Радев то ва об съж да не фор ми ра у кон сер ва то ри те убеж-
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де нието, че „раз цепле нието не мо же да се отстра ни и че за в бъ де-
ще ед но зад руж но действие ще бъ де не въз мож но“.

Младият 32-го ди шен д-р Д. Греков е сред ба щи те на 
Търновската кон сти ту ция. Той пред ла га ре ди ца тексто ве, участва 
в приема не то и ре дак ти ра не то на дру ги, ка то те зи за кня жеско то 
достойн ство (чл. 24), за пра во то на соб стве ност (чл. 67), за тит ли-
те за бла го род ство (чл. 58), за без плат но то и за дъл жи тел но пър-
во на чал но учи ли ще (чл. 78). Неговият чист патриоти зъм про ли-
ча ва в за щи та та на бъл гар ския език и на за дъл жи тел но то изиск ва-
не все ки на ро ден пред ста ви тел ка то бъл гар ски граж да нин не са-
мо да знае, но и да употре бя ва бъл гар ския език. Д-р Д. Греков 
отстоява твър до по зи цията, че да нъ ци те не мо же да се връ щат в 
на ту ра, а ос вен то ва смя та, че пра ви тел ство то не мо же да пре-
доста вя съ би ра не то им на опре де ле ни ли ца, които имат да по лу-
ча ват взе ма ния от дър жа ва та.

В съ от ветствие с раз би ра нията на кон сер ва то ри те той се из-
каз ва за въ веж да не на за дъл жи те лен иму ществен и обра зо ва те лен 
ценз за из би ра те ли те, ка то настоява та ки ва да бъ дат ли ца та, на-
вър ши ли 25-го диш на въз раст, при те жа ва щи нед ви жи ми имо ти 
или пла ща щи 100 гро ша да нък, да са за вър ши ли гим на зиал но или 
вис ше обра зо ва ние.

На бъ де щия дипло мат д-р Д. Греков при над ле жи заслу га та 
от Органическия устав да от пад не текстът, че България се на ми ра 
във ва сал ни от но ше ния спря мо Високата пор та. Той е и сред за-
щит ни ци те на те за та, че бъл гар ският княз тряб ва да бъ де из бран 
от Пър во то Велико на род но събра ние.

По вре ме на об съж да не то на от дел ни те въпро си се проявя ва 
и дру га чер та на не го вия ха рак тер. Д-р Д. Греков е не са мо де ло-
ви, ком пе тен тен и ар гу мен ти ран в своите из каз ва ния, но често е 
раз д раз ни те лен, из бух лив, за яд лив, поз во ля ва си да го во ри с 
прис мех, да обиж да и да об ви ня ва ко ле ги те си в лъ жи и нез на ние. 
Смел и от крит, той често на ли та и на бой. Това да ва по вод на 
Ст. Стамболов да го на ре че в ед на от своите са ти ри „Митю по-
бойни ка“.

Д-р Д. Греков впе чат ля ва със зна нията си, с ра зум но то тър-
се не на най-пра вил но то юри ди ческо ре ше ние. Той е и ора тор, 
чий то остър и емо циона лен език ви на ги сти га точ но до цел та. 
Константин Иречек накрат ко каз ва за не го, че е „мно го ин те ли-
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ген тен“. Скоро д-р Д. Греков се на реж да сред „пър ви те хо ра в 
България“, ува жа ван как то от съ пар тийци те си, та ка и от идейни-
те си про тив ни ци.

Консерваторът д-р Д. Греков е из тък нат пар ла мен та рист, 
кой то се от ли ча ва със своята ак тив ност и про фе сиона ли зъм, вни-
ма ние и ува же ние към чуж до то мне ние и убеж де ния. Той е пър-
вият на ро ден пред ста ви тел, чий то из бор е обя вен за не действи те-
лен, и един стве ният, кой то три пъ ти е отстра ня ван от пар ла мен та 
от своите по ли ти чески про тив ни ци. В I ОНС (21 ок том ври – 24 
ноем ври 1879 г.) д-р Д. Греков е из бран за де пу тат от Русе, но из-
бо рът му е ка си ран от ли бе рал но то мно зин ство с мо ти ва, че е 
чужд по да ник. Като до ка за тел ство за то ва се приема ад во катства-
не то му в Браила. Касиран е и из бо рът му във II ОНС (23 март 
1880 – 1 юли 1881 г.) ка то на ро ден пред ста ви тел от Тутракан. Д-р 
Д. Греков пре диз вик ва жаж да та за от мъ ще ние на мла ди те ли бе ра-
ли, пред вож да ни от Ст. Стамболов, със своя бу ен нрав, тем пе ра-
мент и ора тор ски уме ния. Това го пра ви в тех ни те очи най-опас-
ния сред кон сер ва то ри те. За тре ти път е ка си ран из бо рът му за 
на ро ден пред ста ви тел в ХI ОНС (22 февру ари – 23 де кем ври 
1901 г.) с ман дат от Пловдив.

Общо 12 пъ ти д-р Д. Греков е из би ран за де пу тат в ОНС и 
във ВНС след Учредителното събра ние. Народен пред ста ви тел е 
в III ОНС (10 де кем ври 1882 – 25 де кем ври 1883 г.) от Севлиево. 
В V ОНС (15 ок том ври 1887 – 15 ок том ври 1890 г.) вли за от 
Берковската око лия (от каз ва ман да та от Врачанската из би ра тел на 
околия), в VI ОНС (15 ок том ври 1890 – 15 ок том ври 1893 г.) е де-
пу тат от Старозагорската око лия. В VII ОНС (15 ок том ври 1893 – 
1 ав густ 1894 г.) е из бран в Русе и Силистра, но приема ман да та 
от Русе. В Х ОНС (16 май 1899 – 29 ноем ври 1900 г.) пред ставля-
ва из би ра те ли те от София. Председател е на III ОНС по вре ме на 
II редовна се сия (9 сеп тем ври 1882 – 25 де кем ври 1883 г.).

Д-р Д. Греков оста вя трай на сле да и в дейността на Великите 
на род ни събра ния, про ве де ни до смър т та му. Няма друг бъл гар-
ски граж да нин, кой то да е из би ран в че ти ри Велики на род ни 
събра ния, при то ва от раз лич ни из би ра тел ни окръ зи. В Първото 
ВНС (17 април – 26 юни 1879 г.), което из би ра пър вия бъл гар ски 
княз Александър I Батенберг, той е на ро ден пред ста ви тел от 
София и Оряхово. Във Второто ВНС (1 юли 1881 г.), гла су ва ло 
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из вън ред ни те пъл но мо щия на дър жав ния гла ва, е де ле гат от 
Новоселската око лия (Софийско окръжие) и Брезнишката око лия 
(Трънско окръжие). В Третото ВНС (19 ок том ври 1886 – 3 юли 
1887 г.), из бра ло принц Фердинанд Сакс-Кобург-Гота за княз на 
Княжество България, е пред ста ви тел на Тутраканската око лия 
(Русенско окръжие) ка то ад во кат, а в Четвъртото ВНС (3–17 май 
1893 г.), приело Закона за из ме не ние на Търновската кон сти ту-
ция, вли за от Софийската и Старозагорската око лия.

Юристът и по ли ти к д-р Д. Греков под кре пя въ веж да не то на 
из вън ред но то по ло же ние, приз на ва пъл новластието на дър жав-
ния гла ва и за кон ността на пъл но мо щията, да де ни му от Второто 
ВНС. Избран е за член на Държавния съ вет на из бо ри те, про ве де-
ни на 1 ноем ври 1881 г., а след кон сти ту ира не то му – и за не гов 
под пред се да тел. Той е и един стве ният ад во кат, ста нал ми нистър-
пред се да тел, кой то заема то зи пост.

Не по-мал ко бо га та е и дейността на д-р Д. Греков ка то ми-
нистър и ми нистър-пред се да тел. Министерската му ка риера за-
поч ва в пър во то бъл гар ско пра ви тел ство на че ло с Тодор Бурмов, 
в което е ми нистър на пра во съ дието (5 юли – 24 ноем ври 1879 г.). 
Според д-р К. Стоилов той е „най-да ро ви тият“ в ка би не та, от ли-
ча ва се от ко ле ги те си със своите „най-го ле ми естестве ни да ро ва-
ния и най-со лид на кул ту ра“.

Във вто ро то пра ви тел ство на кон сер ва то ри те, ръ ко во де но 
съ що от митро по лит Климент (24 ноем ври 1879 – 24 март 1880 г.), 
д-р Д. Греков за паз ва поста си на ми нистър на пра во съ дието. 
Временно той управля ва и Министерството на вътреш ни те ра бо-
ти (24–29 ноември), ак тив но участва в раз ра бот ва не то на 15-те за-
ко нопроек та, които оста ват в наслед ство на ли бе рал но то пра ви-
тел ство на Драган Цанков.

Д-р Д. Греков е от но во ми нистър на пра во съ дието (23 юни 
1882 – 3 март 1883 г.) в пра ви тел ство то на ген. Леонид Соболев. 
Името му се свър з ва и с приетия на 8 ок том ври 1882 г. от 
Държавния съ вет Закон за чи нов ни ци те. В не го са фор му ли ра ни 
конкрет ни нор ми, с които се огра ни ча ват пра ва та и своево лията 
на ми нистри те и се уреж дат усло вията за увол не ние на дър жав ни-
те слу жи те ли.

Юристът д-р Д. Греков се ръ ко во ди от раз би ра не то, че пра-
во раз да ва не то тряб ва да е не са мо спра вед ли во, но и бър зо, в рам-
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ки те на опре де ле ни те в за ко ни те сро ко ве. Той на соч ва уси лията 
си към съз да ва не на ефек тив на и ра ционал на триин стан цион на 
съ деб на систе ма, ка то поста вя ак цент и вър ху про фе сионал на та 
под го тов ка и нрав стве ни те ка чества на съ диите, вър ху „точ но то и 
без ко ристно из пъл не ние“ на за дъл же нията им в име то на добро то 
на отечеството.

Сред но ви те идеи в ЗУС от 12 февру ари 1883 г. е и прин ци-
път на нес ме ня емост на съ диите. Това е пър вият об на род ван 
съдо устройствен за кон в България, ма кар и невля зъл в си ла, с 
кой то офи циал но се въ веж да нес ме ня емостта на ма гистра ти те 
юристи и на т.нар. съ дии прак ти ци. Изискванията са: 1) юристи те 
(без ми ро ви те съдии) да са „испъл ня ва ли не по роч но най-мал ко 
шест го ди ни съ деб на длъж ност в България“; 2) съ диите, които ня-
мат юри ди ческо обра зо ва ние, да са прослу жи ли „с от ли чие два-
на де сет го ди ни по съ деб но то ве дом ство“.

Д-р Д. Греков наз на ча ва ка то съ вет ник в Министерството на 
пра во съ дието френ ския граж да нин Бастиян, кой то пи ше във 
френ ския пе чат ста тии, въз хва л я ва щи кон сер ва то ри те. Това пре-
диз вик ва не до вол ство то на ми нистър-пред се да те ля ген. Соболев, 
кой то иска увол не нието му. Министър Д. Греков от каз ва, под 
пред лог че Бастиян е наз на чен по до го вор. Година по-къс но 
Бастиян раз ра бот ва за ко нопроект за Наказателен за кон. След об-
съж да не то му в Кодификационната ко ми сия проек тът е из пра тен 
в Министерството на пра во съ дието, но не е вне сен  в Народното 
събра ние.

Оценката на С. С. Бобчев, че „в пра во съд но то де ло той има 
заслу ги те на един от пър ви те му ор га ни за то ри“, кой то покро ви-
тел ства не за ви си ми те и знаещи ма гистра ти, кол ко то и мал ко да 
са те, не под ле жи на съм не ние. В съ що то вре ме кри ти ци те на д-р 
Д. Греков го об ви ня ват, че за ра ди своя произ ход наз на ча ва за съ-
дии „банкру ти ра ли кръч ма ри, ба ка ли, кон дур жии и дру ги из глад-
не ли бе са раб ци“. Бидейки чо век на прин ци пи те, той вяр ва в хо ра-
та и в тях на та поч те ност, което по ня ко га го под веж да. Лоялен е 
към ин сти ту цията и слу жи те ли те, с които ра бо ти.

Консерваторът д-р Д. Греков участва в пре го во ри те с Драган 
Цанков и в из ра бот ва не то на съгла ше нието меж ду Либералната и 
Консервативната пар тия с цел въз ста но вя ва не то на кон сти ту-
цион ния ре жим в кня жество то. По-къс но два ма та с д-р К. Стоилов 
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под гот вят за ко нопроек та за из ме не ние на Кон сти ту цията, кой то 
на 5 де кем ври 1883 г. под пред се да тел ство то на д-р Д. Греков е 
приет от III ОНС и публи ку ван в „Държавен вестник“.

Като човек и като по ли ти к д-р Д. Греков под кре пя без ре зер-
в но Съединението и действията на кня за и пра ви тел ство то на П. 
Каравелов. На спон тан ния ми тинг в София той да ва урок по ро-
до лю бие, ка то за явя ва: „По-стар от ме не в на род ни те ра бо ти че-
ло век (со чи П. Р. Славейков) ка за, че тряб ва да се забра вят всич-
ки те страсти и че це лият бъл гар ски на род тряб ва да ста не ка то 
един чо век. И аз пов та рям, че в та зи ми ну та, как ва то е ми съл та на 
ед но го, та ка ва тряб ва да бъ де на дру ги го. Всички тряб ва да се 
послед ва ме, без да гле да ме кой на коя пар тия при над ле жи и ка-
къв е бил напред“. От на ча ло то на Сръбско-бъл гар ска та вой на д-р 
Д. Греков се за пис ва в ре до ве те на опъл че нието. Добри Ганчев 
опис ва след на та ин три гу ва ща случ ка: на 9 ноем ври д-р Д. Греков 
вли за с гру па сръб ски плен ни ци и ги спи ра пред дво ре ца. Всички 
са „ока ля ни, оца па ни до уши, из мокре ни от вла га та... ка то миш-
ки“. По пъ тя посръб на ли „за ку раж“, а Греков – „по веч ко“. 
Капитан Петрунов (по мощ ник на коменданта) го пи та с из вестна 
иро ния: „На гости на кня за ли ги ка раш, госпо дин Греков?“. 
Въпросът му пре диз вик ва смях не са мо сред мно жество то пред 
дво ре ца, но и у са мия Греков.

В пра ви тел ство то на Ст. Самболов (20 ав густ 1887 – 19 май 
1894 г.) д-р Д. Греков е ми нистър на външ ни те ра бо ти и из по ве-
да нията (2 ноем ври 1890 – 19 май 1894 г.) и вре мен но управля ващ 
Министерството на пра во съ дието (20 сеп тем ври 1891 – 13 фев-
руари 1892 г.). Година пре ди то ва той се при съ еди ня ва към 
Народнолибералната пар тия.

Особено място в по ли ти ческия и жи тейския път на д-р Д. 
Греков заемат от но ше нията му със Ст. Стамболов. От кон сер ва-
то ри те, участва щи в пър во то пра ви тел ство на Ст. Стамболов, той 
един ствен оста ва не гов приятел до края на жи во та му. Мемоа-
ристът Добри Ганчев раз кри ва образ но и ла ко нич но тях на та връз-
ка: „Срещнаха се, ха ре са ха се, не се раз де ли ха“. Идейното и чо-
веш кото приятел ство меж ду тях се ос но ва ва на близ кия им тем-
пе ра мент, на сход ни те им ин те ре си и увле че ния. Освен еди но-
миш ле ни ци и два ма та са страстни лов ци и ко мар джии.
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Като ми нистър на външ ни те ра бо ти и из по ве да нията д-р Д. 
Греков за щи та ва иска ни те от Ст. Стамболов про ме ни в Търнов-
ската кон сти ту ция и в частност съ дър жа нието на чл. 38, с кой то 
се да ва пра во на княз Фердинанд I и на пър вия престо ло наслед-
ник да оста нат в ре ли гията, която из по вяд ват. Пред ек зарх Йосиф 
той отстоява по зи цията, че то ва е „въпрос чисто по ли ти чески“ и 
не е от ком пе тент ността на Светия си нод.

По-къс но в ка чество то си на из пъл ня ващ длъж ността ми-
нистър на пра во съ дието д-р Д. Греков под пис ва за по вед та, с 
която са на ка за ни три ма та съ дии, не из пъл ни ли наставле нията на 
ми нистър-пред се да те ля Ст. Стамболов и из да ли оправ да тел на та 
при съ да на Екатерина Каравелова. Съдия Гешев е увол нен, пред-
се да те лят на съ деб ния състав П. Иванов е по ни жен в длъж ност и 
пре местен в Пловдив. Съдия Ал. Радев съ що е по ни жен и пре-
местен в Севлиево, след което по да ва остав ка и сла га край на три-
го диш на та си съ дийска ка риера.

Заедно с пол ков ник Кутинчев д-р Д. Греков е се кун дант на 
Ст. Стамболов в ду ела, кой то му обя вя ва воен ният ми нистър пол-
ков ник Михаил Савов за ра ди приз на нието на сестра та на съпру-
га та му, че Стамболов е имал ин тим ни връз ки с послед на та. Д-р 
Д. Греков из пра ща прияте ля си Ст. Стамболов в послед ния му зе-
мен път и пре дот вра тя ва под гот ве ния ин ци дент с ка та фал ка та, в 
която е по ло жен не го вият ков чег. Той от каз ва ка те го рич но да 
съста ви нов ка би нет, оста вай ки лоялен към своя бивш шеф и 
приятел. На 21 юли заед но с гер ман ския кон сул в София д-р Фон 
Фойтс-Рец и с ко респон ден та на в. „Кьолнише Цайтунг“ Рихард 
фон Мах при съства на от ва ря не то на пис мо то на Ст. Стам болов, в 
което се на ми ра „Планът за моето убийство“.

Д-р Д. Греков е анке ти ран ка то член на пра ви тел ство то от 
„Изпитателната ко ми сия по зло употребле нията на Стамболовия 
ка би нет“. Тя е съз да де на на 16 ноем ври 1894 г. от VIII ОНС, но 
про це ду ра та не по лу ча ва ход по ра ди раз пуска не то на пар ла мен-
та. Всъщност за пър ви път д-р Д. Греков е анке ти ран във връз ка с 
управле нието на кня жество то по вре ме на ре жи ма на пъл но мо-
щията. Той е об ви нен, че е теглил от Българската на род на банка 
160 хил. лв. без лихвен кре дит за лич ни нуж ди. Публикуването на 
докла ди те от анке та та е спря но от пред се да те ля на Народното 
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събра ние Ст. Стамболов по ра ди то ва, че в тях се спо ме на ва и 
име то на княз Александър I.

След смър т та на Ст. Стамболов (3 юли 1895 г.) от 6 февру-
ари 1896 г. до 24 февру ари 1897 г. д-р Д. Греков, кой то до то га ва е 
за местник-пред се да тел на Централното бю ро, огла вя ва Народно-
либералната (Стамболовистката) пар тия. Разочарован от из бо ри-
те за IХ ОНС, той по да ва остав ка, на пуска пар тията и се от да ва 
от но во на ад во кат ска та си про фе сия, загри жен за из д ръж ка та на 
се мейство то си. В пис мо до Димитър Петков (24 февруари) той 
пи ше: „Частните ми ра бо ти, изиск ва нията и за дъл же нията на про-
фе сията ми, не ми оста ват сво бод но вре ме, за да мо га да се за ни-
ма вам от бли зо с управле нието на ра бо ти те на пар тията“, и за явя-
ва же ла нието си не са мо да се от тегли от „во ди тел ство то на пар-
тията“, но и да за ре же „окон ча тел но и за вся ко га по ли ти ка та“. 
Две го ди ни по-къс но оба че отстъп ва от „без въз врат но то“ си ре-
ше ние.

Политикът д-р Д. Греков за паз ва ува же нието и по чи та нието 
си към д-р К. Стоилов. В де ня, в кой то ли де рът на Народната пар-
тия е наз на чен за ми нистър-пред се да тел (19 май 1894 г.), той му 
пи ше пис мо, с което го пре дупреж да ва за опас ности те от растя-
що то по ли ти ческо напре же ние в сто ли ца та и из ра зя ва своята уве-
ре ност, че д-р К. Стоилов ще взе ме „не за бав но потреб ни те мер ки, 
за да се неслу чи ня кое зло щастие, за що то то ва ще бъ де мно го ло-
ша во и мо же да има мно го ло ша ви послед ствия“.

Воден от своите прин ци пи, от „хлад нокръ вието и без-
пристрастието“, с които ви на ги е гле дал „на об ществе ни те ра бо ти 
и на об ществе ни те дей ци“, д-р Д. Греков от кри то и прин цип но 
кри ти ку ва по ли ти ческа та пар ти зан щи на, прояви ла се още в пър-
ви те ме се ци след поема не то на властта от д-р К. Стоилов. В дру го 
пис мо до не го (22 яну ари 1895 г.) той от кро ве но каз ва: „За съ жа-
ле ние във ва ше то управле ние се из вър ши ха и вър шат та ки ва без-
за ко ния, които не се до пу щат ни къ де. Това, което е по за съ жа ле-
ние още, то е, че тия без за ко ния се дик ту ват от по ли ти чески те 
страсти на пар ти зан ски преслед ва ния; тия без за ко ния и преслед-
ва ния до ка ра ха то ва не би ва ло до днес ожесто че ние на пар тиите и 
от то ва по ло же ние не мо же да се очак ва ни що добро“.

На 19 яну ари 1899 г. д-р Д. Греков огла вя ва коали цион но то 
пра ви тел ство, съста ве но от ли бе ра ли те (радославистите) и на род-
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но ли бе ра ли те (стамболовистите). Едновременно с то ва той е и 
ми нистър на външ ни те ра бо ти и из по ве да нията. Либералният ка-
би нет обо га тя ва исто рията на пра во съд но то де ло с приетия на 23 
юни от Х ОНС Закон за из ме не ние на за ко на за устройство то на 
съ ди ли ща та от 12 яну ари 1899 г. (чл. 141, 142, 209, 211 и 213 – за 
нес ме ня емостта на съдиите). След вли за не то на за ко на в си ла 
нес ме ня еми ста ват „всич ки съ дии, в то ва число и съ деб ни те сле-
до ва те ли, които са прослу жи ли най-мал ко 15 го ди ни по съ деб но-
то ве дом ство“. Освен с превръ ща не то на нес ме ня емостта в хи ме-
ра за ко нът се от ли ча ва и с на чи на му на приема не. Министър-
пред се да те лят д-р Д. Греков и ми нистъ рът на пра во съ дието П. 
Пешев спо де лят об що то мне ние, че за ко нопроек тът про ти во ре чи 
по своята фор ма на изиск ва нията на Конституцията и на прак ти-
ка та на Народното събра ние, за що то в не го ня ма ма те рия на за-
кон. Въпреки то ва те настояват пред ло же нието да се вне се в ко-
ми сията, която да напра ви ед но „мал ко из ме не ние не в прин ци пи-
те, а в ня кои от под роб ности те“. Петко Каравелов ха рак те ри зи ра 
пър во на чал ния проект ка то „Дели-Орманска или Тузлушка юрис-
пру ден ция“ и из ри ча ед на от впе чат ля ва щи те си фра зи: все ед но е 
да пи та ме „здра ва ли е ко би ла та, която ум ря ла ни“. Загубил пар-
ла мен тар но до ве рие, на 1 ок том ври 1899 г. д-р Д. Греков по да ва 
остав ка та на пра ви тел ство то. Той от но во е из бран за ли дер на 
Народнолибералната пар тия и оста ва на този пост до неочак ва на-
та си смърт.

Като чо век и по ли тик д-р Д. Греков се от ли ча ва и с про ти во-
ре чи ва та си при ро да и по ве де ние. Наред с без спор ни те му ка-
чества – „из вън ред на яс ност на иде ите“, „ве рен по ли ти чески ин-
стинкт“, несло мим ха рак тер, ав то рът на „Строителите на съвре-
мен на България“ Симеон Радев от бе ляз ва и не го ва та не дис ципли-
ни ра ност на чо век, жи веещ без ред, „епи ку рийска на ту ра, в която 
удо вол ствието ще ха би посте пен но всич ки те пру жи ни на во ля та, 
без оба че да за сег не ума“. Заключението му е стряска що – у Д. 
Греков „не доста тъ ци те па ра ли зи ра ха ка чества та“. Според ме-
моариста Добри Ганчев той оби ча „раз вле че ния и удо вол ствия“, 
„да ро вит“ е и мно го по-ле нив от д-р К. Стоилов. Пословичната 
му не дис ципли ни ра ност и „бу ен ха рак тер“ не убяг ват и от погле-
да на д-р Константин Иречек.
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Сред слу чаите, пот вър ж да ва щи те зи оценки, е плес ни ца та, 
която д-р Д. Греков уд ря на Я. Ковачев (ре дак тор на ли бе рал ния 
вестник „Целокупна България“) през сеп тем ври 1879 г. по вре ме 
на спор в София. Макар и ми нистър, д-р Д. Греков е осъ ден на 
един ме сец зат вор, гло ба и поста новле ние, че до ка то те че при съ-
да та, ня ма пра во да из пъл ня ва длъж ността си. Ответната ре ак ция 
на ми нистър Д. Греков не за къс ня ва. На 9 ок том ври 1879 г. по не-
го во пред ло же ние Н. Сукнаров (пред се да тел на Софийския окръ-
жен съд) е отстра нен от длъж ност, за що то „не спаз ва йе рар хията“ 
и „чрез действията си яс но по каз ва, че иска да напра ви от съ ди ли-
ще то... оръ дие на по ли ти чески пар тии“. Всички действия на Н. 
Сукнаров, как то и на С. Михайловски и Н. Десов ка то съ дии от 
съ щия съд са обя ве ни за „ни щож ни и не съ ществу ва щи“. Тримата 
са привле че ни към съ деб на от го вор ност в съ от ветствие със ста-
тия 43, 548, 915, п. 2 от Временните съ деб ни пра ви ла.

На 28 яну ари 1883 г. д-р Д. Греков вли за в бой със сли вен-
ския ин же нер Белов по стъл би те на хо тел „България“ за ра ди не-
говото не съгла сие с об ви не нията, които той му от пра вя от три бу-
на та на Народното събра ние, и по ра ди фак та, че съ дът все още не 
се е произ не съл с при съ да. Това не пре чи на ми нистъ ра на пра во-
съ дието да счу пи го ле мия си вра чан ски бастун на гър ба на Белов, 
а са мият той да оста не без шап ка. По вре ме на об съж да не то на 
частни про ше ния и жал би пред приема чът Юруков от Костур пле-
ди ра сам по мол ба та си. Д-р Д. Греков вли за в пле нар на та за ла и 
от вра та та пи та: „Кой е госпо ди нът, кой то го во ри, за що то не по-
зна вам та къв де пу тат?“. След от го во ра той из вик ва сър ди то на 
раз сил ния „да го из хвър ли на вън“. Действията му пре диз вик ват 
не до уме ние и не раз би ра не сред го ля ма част от на род ни те пред-
ста ви те ли. Посочените ин ци ден ти пот вър ж да ват мне нието, че д-р 
Д. Греков е чо век „без страх“, кой то не се бои от „кри ти ка и осо-
бе но от клю ки“.

Освен по ли тик и ад во кат д-р Д. Греков е и дипло мат от евро-
пейска ве ли чи на, с еру ди ция и ши ро ка кул ту ра. През 1885 г. той е 
наз на чен за из вън ре ден пра те ник и дипло ма ти чески агент на 
Княжество България при Високата пор та, къ де то е ан га жи ран с 
труд на та дипло ма ти ческа за да ча да пред ста ви и да за щи ти Съеди-
нението пред крал Милан. След кон трапревра та от 12 до 27 ок-
том ври 1886 г. в Цариград д-р Д. Греков из пъл ня ва теж ка та ми-
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сия да пред ста ви по ло же нието в България пред Кямил па ша и 
руския посла ник Александър Нелидов и да сон ди ра мне ния от-
нос но из хо да от кри за та с посла ни ци те на Великите си ли, под пи-
са ли Берлинския до го вор. Той е част и от де пу та цията, огла вя ва-
на от пред се да те ля на III ВНС Георги Живков, която трябва да 
под не се на дат ския принц Валдемар ак та за из би ра не то му от 
ВНС за княз на България (29 октомври). Заедно с д-р К. Стоилов 
и Константин Хаджикалчев д-р Д. Греков вли за в де ле га цията, 
на то ва ре на да ин фор ми ра евро пейски те пра ви тел ства за раз воя 
на по ли ти чески те съ би тия в стра на та, за же ла нията на на ро да и 
да тър си бър зо раз ре ше ние на кри за та чрез из бор на нов княз, 
кой то да бъ де приет от Великите си ли и от Високата пор та (1 
ноем ври 1886 г.). След завръ ща не то си в София той от но во е из-
пра тен като пред ста ви тел на пра ви тел ство то в Цариград.

Д-р Д. Греков на пуска то зи свят твър де млад – на 54 го ди ни 
той уми ра в София на 24 април 1901 го ди на. И оста ва в исто рията 
ка то ве рен на прин ци пи те си по ли тик и дър жав ник, лоялен към 
ко ро на та и пре дан на отечеството си. Изтъкнат юрист, за ко но да-
тел и ад во кат с без спо рен при нос за уред ба та на пра во съд но то 
де ло и на ад во ка ту ра та.


