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125 ÃÎ ÄÈ ÍÈ ÎÒ ÑÚÇ ÄÀ ÂÀ ÍÅ ÒÎ ÍÀ ÏÚÐ ÂÈß 
ÁÚË ÃÀÐ ÑÊÈ ÍÀ ÊÀ ÇÀ ÒÅ ËÅÍ ÇÀ ÊÎÍ

Åâãåíè Éî÷åâ*

Настоящата го ди на е юби лей на за бъл гар ско то на ка за тел но 
пра во – на вър ш ват се 125 го ди ни от приема не то на пър вия бъл-
гар ски Наказателен за кон (15 яну ари 1896 г.).

Историята на Наказателния за кон е бо га та и ин те рес на. В на-
пис ва не то ѝ взе мат участие вид ни бъл гар ски дър жав ни ци и юри-
сти, сред които се от кроява име то на д-р Константин Стоилов.1

Правното зна че ние на Наказателния за кон се опре де ля от об-
щест ве ни те от но ше ния, които той ре гу ли ра – „по ве де нието на от-
дел ни те граж да ни спря мо дър жа ва та, власт та, об щест во то, чест та 
и имо та на граж да ни те“2. Въпреки то ва бли зо две де се ти ле тия 
след Освобождението от ос ман ско роб ст во България ня ма свой 
Наказателен за кон. Причините за то ва са пре ди всич ко по ли ти-
чески. По образ ния из раз на Г. Добринович тех ни те ко ре ни се 
под х ран ват от „вътреш ни те бър ко тии“, ха рак те ри зи ра щи по ли ти-
ческия жи вот в стра на та по оно ва вре ме.3 От глед на точ ка на за-
ко нот вор ческия про цес по-къс но то приема не на Нака за телния за-
кон в най-го ля ма сте пен се дъл жи на лип са та на прием ст ве ност и 
после до ва тел ност в за ко но да тел на та по ли ти ка на от дел ни те пра-
ви тел ст ва. В то зи сми съл Г. Згурев от бе ляз ва: „ний употре бих ме 
особ на енер гия за съз да ва нието на мас са дру ги за ко ни, за из да ва-
нието на които, мо же би, ня ма ше тол ко ва нуж да да се бър за,..., а 
най-жиз не ният за кон, за кон, кой то се ка сае до най-скъ пи те и не-
въз вра ти ми бла га на лич ност та, по ед но не до ра зу ме ние ту рих ме, 
как то се каз ва, под сук но то“4.

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки.
1 Вж. Йочев, Е. Наказателният за кон на Княжество България. Русе: Печатна 

ба за на РУ „Ангел Кънчев“, 2009. 
2 Пешев, П. Проект от 1888 г., раз ра бо тен от Специалната ко ми сия при 

Министерството на пра во съ дието. – Юридическо спи са ние, 1888–1889, № 2, 
с. 24.

3 Стенографски днев ни ци на VIII ОНС, II РС, кн. 1. С.: ДП, 1896, с. 163.
4 Згурев, Г. По въпро са за нуж да та от нов на ка за те лен за кон. – Юридическо 

спи са ние, 1894, № 4, с. 177. 
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До 1896 г. в стра на та се при ла гат ед новре мен но ня кол ко из-
точ ни ка на пра во с раз лич на про дъл жи тел ност на дейст вие и 
неед нак во зна че ние за раз ви тието на на ка за тел ноправ ния отра съл 
и в част ност за раз ра бот ва не то на но вия На ка за те лен за кон. Всеки 
от тях се от ли ча ва със своя произ ход, съ дър жа ние и це ли. Това 
са: 1) нормативните ак то ве, из да де ни от Временното руско граж-
дан ско управле ние (ВРГУ); 2) обичайното бъл гар ско пра во; 
3) османският Наказателен за кон (ОНЗ) и 4) законите, приети от 
Народното събра ние през де се ти ле тието 1884–1894 г., до пъл ва щи 
ОНЗ. С тях се по ла га на ча ло то на на ка за тел но то за ко но да тел ст во 
след Освобождението. Частично или ця лост но те на ми рат място в 
но вия На ка за те лен за кон.

Търновската кон сти ту ция и съ дър жа щи те се в нея фун да-
мен тал ни на ча ла имат важ но и не посред ст ве но зна че ние за фор-
ми ра не то на мо дер на та юри ди ческа ос но ва на об ща та част на 
Наказателния за кон. Това са прин ци пи те за: за кон ност (чл. 43 – 
„Българското Княжество се управля ва точ но спо ред за ко ни те, 
които се из да ват и об на род ват по на чи на, кой то е по ка зан в Кон-
ституцията“); ра вен ст во на граж да ни те пред за ко на (чл. 57 – 
„Всичките Български под дан ни ци са рав ни пред за ко на“); пра во 
на граж да ни те да бъ дат съ де ни от за ко но уста но вен съд (чл. 73 – 
„Никой не мо же да бъ де на ка зан без при съ да от над леж ний съд, 
която е ве че до би ла за кон на си ла“); за ко но уста но ве ност на на ка-
за нието (чл. 75, ал. 1 – „Никому не мо же да се на ло жи на ка за ние, 
което не е уста но ве но от за ко ни те“).

Основният за кон забра ня ва „мъ че ния при как во да е об ви не-
ние“, а съ що и „кон фиску ва не на имот“ (чл. 75, ал. 2). Друга нор-
ма, не посред ст ве но свър за на с пра ва та на чо ве ка, е разпо ред ба та 
на чл. 74 – „Затвори и пре тър с ва ния по къ щя та мо гат да ста ват 
са мо спо ред пра ви ла та, които са из ло же ни в за ко ни те“. Търнов-
ска та кон сти ту ция да ва пра во на кня за при из клю чи тел ни съ би-
тия, които „би могли да на ру шат об щест ве на та бе зо пас ност“, „да 
спре в ця ло то Княжество или в от дел ни места дейст вието на 73 и 
74 чле но ве“, но са мо при усло вие взе ти те разпо реж да ния да бъ-
дат пот вър де ни от пър во то Народно събра ние.

Конкретни изиск ва ния към спе циал на та част на На ка за тел-
ния за кон поста вят тек сто ве те на Кон сти ту цията, регла мен ти ра-
щи дейност та на вис ши те ор га ни на дър жав на та власт и управле-
ние, непри кос но ве ност та на част на та соб ст ве ност, лич ни те и по-
ли ти ческите пра ва и сво бо ди на граж да ни те. Те на ла гат фор му ли-
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ра не то на конкрет ни спе ци фич ни сред ст ва на на ка за тел на та 
репре сия с цел за щи та на те зи цен ности. Така Търновската кон-
сти ту ция оказ ва пря ко въз дейст вие вър ху ду ха, фи ло со фията и 
съ дър жа нието на пър вия бъл гар ски На ка за те лен за кон.

След 1880 г. раз ви тието на на ка за тел но то за ко но да тел ст во 
тръг ва по две от но си тел но са мостоятел ни и не за ви си ми ед на от 
дру га ли нии. Първата е свър за на с приема не то на ре ди ца мал ки 
за ко ни, до пъл ва щи ОНЗ, които въ веж дат „прин ци пи и поста-
новле ния, не поз на ти на ос ман ско то на ка за тел но пра во и на бъл-
гар ско то оби чай но на ка за тел но пра во, или уста но вя ват но ви на-
ка за тел ни съста ви“5. Това, че с тях се ре ша ват са мо от дел ни, 
конкрет ни пробле ми, по ро де ни от прак ти ка та, ни най-мал ко не 
ома ло ва жа ва зна че нието им за ця лост но то офор мя не на на ка за-
тел но то пра во. Втората ли ния, която се раз ви ва ед новре мен но и 
успо ред но с пър ва та, об хва ща дейност та на Министерството на 
пра во съ дието и на Народното събра ние по раз ра бот ва не то и 
приема не то на из ця ло нов На ка за те лен за кон.

Началото на бъл гар ско то на ка за тел но за ко но да тел ст во се 
поста вя с Устава за на ка за нията, които ми ро ви те съ дии мо гат да 
на ла гат (УНМСН). Той е съкра тен пре вод на руския „Уставъ о 
Наказанiяхъ, на ла гаем ы хъ Мировыми Судьями“ от 1864 г., санк-
циони ращ т.нар. простъп ки /на ру ше ния или дреб ни престъп ни 
деяния, под съд ни на ми ро ви те съ дии.6 Това е естест ве но и за ко-
но мер но, след ка то в Закона за устройст во то на съ ди ли ща та се 
възприема руският съ до устройст вен мо дел.

Уставът за на ка за нията, които ми ро ви те съ дии мо гат да на-
ла гат, е пър вият бъл гар ски на ка за те лен ма те риал нопра вен акт. С 
не го се сла га на ча ло то на ре фор ма та на дейст ва що то на ка за тел но 
пра во и се съз да ват пред постав ки за под го тов ка та и приема не то 
на пър вия бъл гар ски На ка за те лен за кон.7 Допълнен и пре ра бо тен, 

5 Токушев, Д. История на но во бъл гар ска та дър жа ва и пра во 1878–1944. С.: 
Сиби, 2003, с. 227.

6 Вж. Судебные уставы 20 ноября 1864 го да, съ ра зъ яс не ниемъ ихъ по ре ше-
ниямъ Кассационныхъ де пар та мен то въ Правительствующего се на та. Санкт 
Петербург, 1868.

7 Вж. Токушев, Д. Устав за на ка за нията, които ми ро ви те съ дии мо гат да на-
ла гат. – Годишник на СУ, ЮФ, т. 71, 1978, с. 187; Михайлов, Д. Наказа телният 
за кон от 1896 г. и съвре мен но то на ка за тел но за ко но да тел ст во. – В: 100 го ди ни 
Наказателен за кон и ак ту ал ни пробле ми на на ка за тел но то за ко но да тел ст во 
(1896–1966). Научнопрактическа конференция, София, 21–22 март, 1996 г. 
Състав.: Любен Корнезов и др. С.: Министерство на пра во съ дието, 1966, с. 66.
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той е вклю чен в дял II на кни га вто ра на Наказателния за кон – „За 
на ру ше нията и тех ни те на ка за ния“.

За пър ви път идеята „да се прегле дат и пре ра бо тят“ дейст ва-
щи те в стра на та „за ко ни по ма те риал но то и фор мал но то углав но 
и граж дан ско пра во“ е фор му ли ра на в Окръжно № 1058, из да де но 
от П. Каравелов на 5 март 1881 г. Той обоб ща ва опи та от 
възприема не то и раз ра бот ва не то на чуж до то за ко но да тел ст во и 
поста вя прин цип ния въпрос за не об хо ди мост та да се ан га жи рат 
съ диите в нор мот вор ческия про цес пред вид бо га тата им прак ти ка 
в при ла га не то на за ко ни те.8

Истинската дейност по съз да ва не то на нов на ка за те лен за-
кон за поч ва още по вре ме на ре жи ма на пъл но мо щията. На 16 
март управля ва щият Министерството на пра во съ дието Г. Теоха-
ров (3 март – 23 юли 1883 г.) наз на ча ва спе циал на юри ди ческа 
ко ми сия, която ед новре мен но с ко ди фи ка цията на съ щест ву ва-
що то за ко но да тел ст во има за за да ча и „да прегле да, до пъл ни и 
из ме ни дейст ву ющий се га на ка за те лен за кон, или да съста ви съ-
вър шен но нов, съ образ но с на ча ла та на наука та от углав но то пра-
во, с дейст ву ющи те углав ни за ко ни и съ образ но с жи во та, нра ви-
те и оби чаите на на ший на род“. Тя включ ва вис ши ма гистра ти, 
настоящи и бив ши слу жи те ли на съ деб но то ве дом ст во: Порфирий 
Х. Стаматов – пред се да тел на Върховния ка са ционен съд (ВКС), 
Христо Г. Павлов – под пред се да тел на ВКС, Стефан Зографски и 
Андрей Манолов – чле но ве на ВКС, Антоний Теохаров – по мощ-
ник на про ку ро ра на ВКС, Стефан Малинков – член на Софийския 
апе ла ти вен съд, Йов Титоров – пред се да тел на Софийския окръ-
жен съд, Константин Осетров – про ку рор при Софийския окръ-
жен съд, Васил Радославов – на чал ник-от де ле ние при Мини стер-
ството на пра во съ дието, Васил Мишайков, Марко Балабанов и 
Николай Сукнаров – ад во ка ти юристи. Съставът на ко ми сията е 
ут вър ден с Указ № 192 от 17 март 1883 г.9

В слож на та и неяс на по ли ти ческа об ста нов ка, при тис на та от 
вре ме то, ли ше на от въз мож ност та да се за поз нае по-ця лост но и 
де тайл но с те орията и прак ти ка та на евро пейско то на ка за тел но 
пра во, ко ми сията не успя ва да се спра ви с поста ве на та ѝ за да ча.

8 Обн., ДВ, № 14 от 7 март 1881 г.
9 Законопроект. Судоустройство. Учреждение су деб н ы хъ уста новленiй в 

Болгарском кня жест ве, с. VII; обн., ДВ, № 31 от 22 март 1883 г.
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По вре ме на управле нието на крайни те ли бе ра ли (30 юни 
1884 – 9 ав густ 1886 г.) съ вет ни кът при Министерството на пра-
во съ дието Бастиян раз ра бот ва за ко нопроект за на ка за те лен за кон, 
на пи сан на френ ски. Той се ос но ва ва вър ху френ ския Code pénal 
от 1870 г. и бел гийския Code pénal Belge от 1867 г. – кла си чески, 
но ве че оста ре ли из точ ни ци. Състои се от пет части, обе ди ня ва-
щи 647 съста ва. Книга пър ва съ дър жа об щи разпо реж да ния 
(généralités). В оста на ли те че ти ри са опи са ни гру пи те престъпле-
ния и систе ма та на под съд ност, включ ва ща раз лич ни по сте пен и 
ком пе тент ност съ ди ли ща. Книга вто ра об хва ща простъп ки те 
(contra ventions). Трета и чет вър та кни га включ ват престъпле-
нията, които се под раз де лят на ле ки (délits mineurs) и теж ки (délits 
majеurs). Петата нор ми ра зло деянията (crimes).10 Всяка от кни ги те 
съ дър жа и крат ка об ща част. Въпреки на ла га що то се в Европа 
дву пар тидно де ле ние на деянията Бастиян, след вай ки френ ския и 
бел гийския за кон, възприема три пар тидния мо дел: а) на ру ше ния, 
б) престъпле ния и в) зло деяния.

Законопроектът е об съ ден от Кодификационната ко ми сия в 
състав: Н. Михайловски, О. Бурмов, Д. Великсин, Хр. Ковачев, Д. 
Хранов, Й. Ковачев.

Докладчиците Хр. Стоянов и Й. Ковачев, които счи тат гер-
ман ския и ун гар ския углавен ко дек с за „ед ни от най-добри те“ в 
мо мен та, съста ве ни „спо ред послед ни те ре зул та ти на наука та“, 
сти гат до из во да, че „въпрос ний проект твър де мал ко би мо гъл да 
послу жи за цел та, с която е би ло по ръ че но из ра бот ва не то му и че 
по ра ди то ва безпо лез но би ло би да се пре веж да или на пе чат ва“11. 
За раз ли ка от тях ко ми сията заклю ча ва: „Трудът на г-н Бастиян е 
труд се риозен и сле до ва тел но заслу жа ва да се взе ме за ос но ва 
при из ра бот ва нието у нас на за ко нопроект за угла вен ко декс“. 
Комисията счи та за не об хо ди мо той „да се пре ве де на бъл гар ски 
и на пе ча та“12. По раз лич ни при чи ни то ва не ста ва и за ко нопроек-
тът на Бастиян не сти га до об съж да не в пле нар на та за ла на 
Народното събра ние.

На 26 ав густ 1886 г. княз Александър I обя вя ва аб ди ка цията 
си. Същия ден е фор ми ра но но во то пра ви тел ст во, огла вя ва но от 
д-р Васил Радославов. Министър на пра во съ дието ста ва д-р 

10 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 26, л. 1, 115 и сл.
11 Пак там, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 26, л. 1.
12 Пак там, л. 3, 5, 71.
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Константин Стоилов, кой то съсре до то ча ва из ця ло уси лията си 
вър ху съз да ва не то на нов на ка за те лен за кон. Той въз ла га на про-
ку ро ра в Русенския окръ жен съд – 36-го диш ния бе са раб ски бъл-
га рин от Болград Александър Дякович, да съста ви нов пред ва ри-
те лен проект.

Александър Дякович изпол з ва ка то ос нов ни из точ ни ци ун-
гар ския Наказателен за кон (1880), ни дер лан д ския Наказателен за-
кон (1881) и руския проект за угла вен за кон от 1885 г. („Уложение 
о на ка за ниях“), кой то вли за в си ла през 1903 г., как то и на ка за-
тел ни те ко дек си на Германия, Италия, Белгия и Франция.

Унгарският Наказателен за кон се приз на ва за един от най-
мо дер ни те за вре ме то си. Той възприема дву пар тидно то де ле ние 
на престъп ни те деяния на престъпле ния (злодеяния) и простъп-
ки.13

За нуж ди те на бъл гар ския за кон от руски език е пре ве ден са-
мо Законът за престъпле нията и простъп ки те – част I „Общи 
наставле ния“ и част II „За от дел ни те престъпле ния и простъп ки и 
тях на та на ка зу емост“14.

Законопроектът на Ал. Дякович, ма кар и го тов, не е об съ ден 
в Министерството на пра во съ дието. Причините са по ли ти чески те 
съ би тия, които раз тър с ват стра на та, и ан га жи ра ност та на д-р 
К. Стоилов с ми сията на трич лен на та де пу та ция за кон сул та ции с 
евро пейски те дво ро ве от нос но из хо да от кня жеска та кри за. 
Половин го ди на по-къс но (25 юни 1887 г.) Третото Велико 
Народно събра ние из би ра лейте нан та от XI хусарски полк на ав-
стрийска та ар мия Фердинанд Сакскобургготски за княз на 
България.15

На 20 ав густ 1887 г. е фор ми ра но пра ви тел ст во то на че ло със 
Стефан Стамболов. Министър на пра во съ дието ста ва д-р 
К. Стоилов.16 Той и Г. Начович не при над ле жат към кръ га на 
Стамболов, но ка то кон сер ва то ри под кре пят це ли те на не го ва та 
по ли ти ка.

13 Ников, Н. Ръководство по особ на та част на Българския на ка за те лен за кон. 
Т. 1. С.: Ив. Г. Говедаров и сие, с. 10.

14 ЦДА, ф. 173 К, оп. 1, а. е. 218, л. 8.
15 Стенографски днев ни ци на III ВНС. С.: ДП, 1887, с. 121, 147, 152, 161; 

обн., ДВ, № 86 от 3 ав густ 1887 г.
16 Обн., ДВ, № 93 от 22 ав густ 1887 г.
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След из бо ри те за V обик но ве но Народно събра ние (28 сеп-
тем ври 1887 г.) в но во то пра ви тел ст во на Ст. Стамболов д-р 
К. Стоилов за паз ва поста си на ми нистър на пра во съ дието. На 2 
април 1888 г. със за по вед № 141 при Министерството на пра во съ-
дието е фор ми ра на спе циал на 12-член на ко ми сия от вис ши ма-
гистра ти. В нея вли зат: Хр. Стоянов, Хр. Павлов, Ст. Зографски, 
д-р П. Данчев, Г. Згурев и А. Каблешков от ВКС, П. Урумов, 
Т. Николов и Ал. Дякович от Софийския апе ла ти вен съд, 
С. Карагьозов и Н. Абаджиев от Софийския окръ жен съд, бивш 
гла вен секре тар на Министерството на пра во съ дието. Христо 
Стоянов не участ ва в за се да нията на ко ми сията по ра ди за бо ля ва-
не, а Н. Абаджиев при съст ва са мо до приема не то на общата част 
на за ко на. Докладчик е д-р П. Данчев. Комисията ра бо ти под не-
посред ст ве но то ръ ко вод ст во на д-р К. Стоилов.17 Целта ѝ е съз да-
ва не то на за кон, „съ обра зен с нуж ди те на един на род, кой то е по-
ло жил най-ши ро ки те и най-сво бо до лю би ви те на ча ла за ос но ва на 
своя дър жа вен строй, на един на род, кой то има похвал на ам би ция 
да вър ви постоян но по пъ тя на напре дъ кът и да прис вои пло до ве-
те на Европейската кул ту ра и ци ви ли за ция“18.

В своята дейност ко ми сията е улес не на „твър де мно го“ от 
добре из ра бо те ния и под гот вен за ко нопроект от Ал. Дякович – 
добро съ вест но то му от но ше ние към поста ве на та за да ча пра ви 
впе чат ле ние и се приз на ва от всич ки чле но ве на ко ми сията.

Законопроектът е об съ ден в 25 за се да ния. Дискусията в ко-
ми сията е про фе сионал на и про дук тив на, което в най-го ля ма сте-
пен се дъл жи на на ло же но то от д-р К. Стоилов на ча ло на съгла-
сие и еди но мислие.

Въпреки „сил на та опо зи ция“ е възприета дву пар тидна та 
систе ма на де ле ние на престъп ни те деяния по мо де ла на нидер-
ландския Наказателен за кон.19

Съображенията на ко ми сията да приеме двойно то де ле ние 
са обоб ще ни от д-р К. Стоилов по след ния на чин: „1. От те оре ти-
ческа глед на точ ка ня ма ни как во ос но ва ние да де лим престъп ни-
те деяния на две или три ка те го рии, за що то по те ория всич ки те 
престъп ни деяния без раз ли ка пред ставля ват ед ни и съ щи от ли-

17 Каблешков, А. Няколко ду ми за но вийт проект за Наказателен за кон у 
нас. – Юридическо спи са ние 1888/1889, № 1, с. 47.

18 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. 2, с. 3.
19 Каблешков, А. Цит. съч., с. 48, 49.
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чи тел ни приз на ци; наука та не е могла да уста но ви ли нията, която 
да от де ли зло деянията от престъпле нията или престъпле нията от 
простъп ки те; те зи де ле ния са все в по-го лям или по-ма лък раз мер 
искуст ве ни. По те ория най-ле ки те и най-теж ки те престъпле ния 
имат ед на къв ха рак тер. 2. За ме ри ло на тройст ве но то де ле ние се 
зи ма обик но вен но на ка за нието, което се на ла га на ед но престъп-
но деяние. Този кри те рий е непра ви лен, за що то на ка за нието тряб-
ва да се опре де ля от важ ност та на престъп но то деяние, а не ха-
рак те ра на деянието от на ка за нието, което му се на ла га. Освен 
то ва на ка за нието не мо же да слу жи за мас щаб на де ле нието, по-
не же то не е не що опре де ле но, то се ме ня ва спо ред дър жа ви те, 
вре ме на та и це ли те, които дър жа ви те го нят. Освен то ва че за ед-
но престъп но деяние се на ла га то ва на ка за ние, а за дру го ед но 
дру го на ка за ние, не мо же да се тегли ед но раз гра ни че ние, което 
да има зна че ние на ед на науч на кла си фи ка ция. 3. Колкото оба че и 
да е труд но да се раз гра ни чат раз ни те ви до ве престъп ни деяния, 
все пак меж ду престъпле нията и на ру ше нията се съглеж да ед на 
раз ни ца, как ва то не съ щест ву ва меж ду зло деянията и престъпле-
нията. Тази раз ница е от ли чи тел на та ха рак те ристи ка на двойст ве-
но то де ле ние и тя произ ли за от то ва, че престъпле нията имат 
изоб що дър жав но об щест ве но зна че ние, а на ру ше нията при те жа-
ват местен ин те рес или по ли цейски ха рак тер. Първите на ру ша ват 
об щоиз вест ни нор ми, които се от на сят до най-важ ни те бла га на 
че ло ве ци те и на дър жа ви те, а вто ри те са на ру ше ние на пра ви ла за 
бла го устройст во то, ре дът и т.н. вре мен ни пре ход ни ин те ре си“20.

Видовете на ка за ния и тях на та гра да ция са възприети съ що 
от ни дер лан д ския за кон. Премахнати са на ка за нията теж ки око-
ви, за то че ние и заключ ва не в кре пост ка то „неприспо со би ми“ и 
не съ обра зе ни с об щест ве ни те нуж ди и про ти во ре ча щи на но вия 
дър жа вен строй. Отпада и по ли цейският над зор, опре де лен за 
„безпо ле зен“ пред вид неголямата те ри то рия на стра на та. Той се 
за паз ва под фор ма та на спе циален над зор са мо за пред сроч но ос-
во бо де ни те от зат во ра. Така се из граж да ед на яс на и проста систе-
ма на санк циони ра не.

Размерът на на ка за нията е заим ст ван от ун гар ския Наказа-
телен за кон. Предвиждат се две ос нов ни гру пи на ка за ния – глав-
ни и до пъл ни тел ни. По от но ше ние на смър т но то на ка за ние ко ми-

20 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. 2, с. 3. 
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сията сти га до заклю че нието, че „не е настъ пи ло у нас вре ме то за 
не го во то от сътст вие в Наказателния за кон“21.

При раз глеж да не то на спе циал на та част се възприема по-
проста та нем ска систе ма, ка то съста ви те не се възпроиз веж дат 
ме ха нич но, а се тър си най-добра та, най-точ на та фор му ли ров ка на 
вся ка разпо ред ба. Това да ва ос но ва ние на Антон Каблешков не 
са мо да от крои осо бе но то от но ше ние на чле но ве те на ко ми сията 
към „заим ст ва нията от чуж дия текст“, но и да от бе ле жи с нескри-
та гор дост, че проек тът тряб ва да се раз глеж да ка то „един труд 
съ вър шен но са мостояте лен и та къв, кой то заслу жа ва се риоз на 
кри ти ка“22.

Преработен е и Уставът за на ка за нията, които ми ро ви те съ-
дии мо гат да на ла гат, пред вид включ ва не то му в Наказателния 
за кон.

Успехът на спе циал на та ко ми сия в го ля ма сте пен се дъл жи, 
от ед на стра на, на ак тив ност та на нейни те чле но ве, които да ват 
„всич ко въз мож но от се бе си“ за окон ча тел но то за вър ш ва не на 
проек та, а от дру га – на твор ческо то и ав то ри тет но участие на д-р 
К. Стоилов, на уме ло то му ръ ко вод ст во и спо соб ност та „да по ми-
ря ва про ти во по лож ни те мне ния“, да на ми ра из ход от слож ни те 
въпро си, из глеж да щи „не раз ре ши ми“23.

Законопроектът е пред ста вен за об съж да не пред юри ди-
ческа та об щ ност и об щест ве ност та. Едни от най-диску ти ра ни те 
въпро си са те зи за смър т но то на ка за ние и пра во то на съ да да 
опре де ля раз ме ра на на ка за нието.24

Д-р К. Стоилов по соч ва ос нов ни те изиск ва ния, на които 
тряб ва да от го ва ря бъл гар ският на ка за те лен за кон: 1) „да пред-
ставля ва послед ний ре зул тат на углав на та наука“; 2) „да е прак-
ти чен и приспо со бим“ и 3) „язи кът му да е ясен и опре де лен“. 
Той от кроява ка то „ед но от съ щест ве ни те но вов ве де ния“ на 

21 Каблешков, А. Няколко ду ми за но вийт проект за Наказателен за кон у 
нас. – Юридическо спи са ние 1888/1889, № 1, с. 49.

22 Пак там, с. 50.
23 Пак там, с. 48.
24 Пешев, П. Наказателен за кон, проект из ра бо тен от спе циял на ком ми сия 

при Министерството на пра во съ дието. – Юридическо спи са ние, 1888/1889, № 2, 
24–33; Каблешков, А. Няколко бе леж ки вър ху кри ти ка та на г-на Пешева на на-
ка за тел нийт за ко нопроект. – Юридическо спи са ние, 1888/1889, № 3, 22–32; 
Бернкопф, А. По проек та за Наказателний Закон. – Юридическо спи са ние, 
1888/1889, № 4, 8–19; Мишайков, В. Някои за бе леж ки по проек та за Наказа-
телен Закон. – Юридическо спи са ние, 1888/1889, № 11, 36–40.
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проек та двойст ве но то де ле ние на престъп ни те деяния, възприето 
от ни дер лан д ския за кон.25

Законопроектът е приет на пър во че те не по прин цип без об-
съж да не на 2 ноем ври 1888 г. по вре ме на 10-ото за се да ние на 
Втората ре дов на се сия на V ОНС.

Най-раз го ре ще на е диску сията в пар ла мен тар на та за ла по 
въпро са за смър т но то на ка за ние. Оформят се два ла ге ра, които 
заемат диаметрал но про ти во по лож ни по зи ции, из ключ ва щи вся-
ка къв ком про мис.

Министърът на пра во съ дието отстоява раз би ра не то, че един-
ст ве но юри ди ческа та те ория раз кри ва не об хо ди мост та и сми съ ла 
от на ла га не то на смър т но то на ка за ние. Той сти га до из во да, че 
при днеш ни те усло вия в България „по-тес ни гра ни ци за смър т но-
то на ка за ние не мо жат да се пред ви дат“ и на ка за тел ният за кон не 
мо же да бъ де „по-мек и по-сво бо до лю бив“26.

Първият се риозен де бат след диску сията по смър т но то на ка-
за ние се во ди по тек ста на чл. 157, уста но вя ващ на ка за тел на от го-
вор ност за все ки, кой то „по из ло же ния в чл. 155 на чин, хва ли или 
оправ да ва престъпле ние или то го ва, кой то и за где то е из вър шил 
то ва престъпле ние“27. Наказанието е лек тъм ни чен зат вор до ед на 
го ди на със срок на дав ност за углав но то преслед ва не три ме се ца.

Народните пред ста ви те ли оспор ват как то от дел ни стра ни от 
съ дър жа нието на съста ва, та ка и раз ме ра на пред ви де но то на ка за-
ние. Основният им ар гу мент е, че той про ти во ре чи на чл. 82 на 
Конституцията28 и на нейния сво бо до лю бив дух

Министър К. Стоилов ак цен ти ра на фак та, че до мо мен та те-
зи престъпле ния се санк циони рат в за ко но да тел ст ва та на евро-
пей ски те стра ни, а у нас се на каз ват по си ла та на чл. 23 от Закона 
за пе ча та със зат вор до 6 ме се ца. С но вия текст се уве ли ча ва мак-
си му мът, но се на ма ля ва ми ни му мът на на ка за нието. Той не 

25 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. 2, с. 2.
26 Пак там, 34–39.
27 Член 155 гла си: „Който не посред ст вен но под буж да към из вър ш ва ние на 

престъпле ние и то чрез яв на про по вед пред събра ние или чрез распростра ня ва-
ние и яв но из ла га ние ли ко ве или пе чат ни произ ве де ния, на каз ва се: 1) ка то под-
бу ди тел, ако послед ва престъпле ние по по вод на то ва под буж де ние; 2) ако под-
буж де нието оста ва без послед ст вие, с лек тъм ни чен зат вор“.

28 Член 82 има след но то съ дър жа ние: „Жителите на бъл гар ско то Княжество 
имат пра во да се съ би рат мир но и без оръ жие, за да об съж дат вся как ви въпро си, 
без да искат по напред за то ва доз во ле ние. Събрания вън от зда нията, под от-
кри то не бо, на пъл но се под чи ня ват на по ли цейски те пра ви ла“.
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приема по доз ре нията „в пар ти зан ски съ обра же ния“ с ар гу мен та, 
че вър ху за ко нопроек та са ра бо ти ли „10–12 ду ши от най-добри те 
на ши съ дии“, и от но во декла ри ра своята безпристраст ност и лип-
са та на ка къв то и да е ли чен или по ли ти чески ин те рес.

Д-р К. Стоилов отстоява твър до и после до ва тел но по зи-
цията, че то ва е „най-мег кий и най-сво бо до лю би вий за кон, кой то 
съ щест ву ва в ци ви ли зо ва ни те дър жа ви, в те зи дър жа ви, де то се 
за щи ща ва сво бо да та, не са мо в Нар. Събрание, но и в част ния жи-
вот“29, и от хвър ля ре ши тел но и бе зуслов но по ли ти чески те по до-
зре ния, стра хо ве и смет ки. За не го прин ци път на за ко на и спра-
вед ли вост та са по-важ ни от всич ко дру го, до ри от лич на та му по-
ли ти ческа ка риера. В ду ми те му „ме не ми е аб со лют но рав но“ се 
до ла вя без раз ли чие, но и „ви ди мо огор че ние“, как то от бе ляз ва 
Д. Йовев.30 С при съ ща та си от кро ве ност и пря мо та за явя ва: „Ако 
ще те приеме те го. Аз ще бъ да до во лен, ако го от хвър ли те, за що то 
про тив моята во ля се на ми рам на Министерския стол... за що то 
ще ми бъ де мно го дра го да из ля за да се пол зу вам от сво бо да та на 
един сво бо ден граж да нин“31. Както и в дру ги по доб ни слу чаи, та-
ка и в то зи д-р К. Стоилов се проявя ва ка то „здра во урав но ве сен 
чо век“, ка то по ли тик, знаещ как во тър си и как да го постиг не.32

Обсъждането на за ко нопроек та съв па да с очер та ва ща та се 
пра ви тел ст ве на кри за, по ро де на от раз ногла сията в ка би не та по 
по вод на про це са, ска лъ пен от Ст. Стамболов и воен ния ми нистър 
полк. С. Муткуров сре щу ге роя от Сръбско-бъл гар ска та вой на и 
ак ти вен участ ник в кон трапревра та ма йор Г. Попов.

За де ба ти те, ста на ли на 7 де кем ври 1888 г., д-р Стоилов пи-
ше в своя днев ник: „Виждам, че е има ло аги та ция про тив за ко на. 
Говорят, че бил мно го строг и че кон сер ва то ри те искат с то зи за-
кон да про ка рат тех ни идеи, да се огра ни чи Конституцията“. В 
от го вор на мол би те на Ст. Стамболов и съ пар тийци те му да от-
тегли остав ка та си той поста вя че ти ри усло вия, които се спо де лят 
и от Гр. Начович, а имен но: „1) вот на до ве рие от Народното 
събра ние; 2) свър ш ва ние на на ка за тел ния за кон още през та зи се-

29 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. 8, с. 74.
30 Йовев, Д. Българско на ка за тел но пра во. С.: Придворна печ. „Бр. Про-

шекови“, 1899, с. 57.
31 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. 8, с. 74.
32 Радев, С. Строителите на съвре мен на България. Т. 2. С.: Български пи са-

тел, 1990, с. 545.
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сия и през та зи го ди на; 3) свър ш ва ние на де ло то Попов; 4) отстра-
ня ва ние на Странски и за мест ва нието му с друг ми нистър“. 
Ст. Стамболов приема усло вието за за ко на, но от хвър ля оста на-
ли те. Заявява, че по де ло то „Попов“ не мо же да поеме ни как ви 
за дъл же ния, и обе ща ва по-къс но Г. Странски да бъ де ос во бо ден 
от ка би не та.33

Седем го ди ни след то ва, през 1895 г., д-р К. Стоилов по соч ва 
ка то ос но вен мо тив за ре ше нието си да от тегли за ко нопроек та 
„от вра ще нието от стра ха, кой то то га ваш ни те де пу та ти виж да ха в 
то ва, де то се иска ше ограж де ние пра ва та на бъл гар ски те граж да-
не“, нескри тия стре меж „да се съз да де ед на без на ка за ност“ по от-
но ше ние на престъпле нията, свър за ни с на ру ша ва не на Консти-
туцията.34 Разочарован и оби ден, той за пис ва в днев ни ка си ду ми, 
които са по ка за тел ни за по ли ти ческа та дейст ви тел ност и нра вите 
по оно ва вре ме: „Дълбокото ми впе чат ле ние е, че чо век мо же да 
при не се твър де мал ко пол за. Най-добри те на ме ре ния оти ват на 
вя тъ ра“35.

Не срещ нал по ли ти ческо раз би ра не, ми нистъ рът на пра во съ-
дието по лу ча ва под кре па та на съ дийска та об щ ност, което е по-
твър ж де ние за до ве рието и ав то ри те та му ка то ад ми нистра тор и 
юрист.

След от тегля не то на за ко нопроек та бли зо осем го ди ни 
въпро сът за из ра бот ва не то на нов на ка за те лен за кон оста ва встра-
ни от про фе сионал ния поглед и вни ма нието на ръ ко во ди те ли те 
на съ деб но то ве дом ст во.

На 13 сеп тем ври 1895 г. след по ред ни те про ме ни в ка би не та 
ми нистър-пред се да те лят д-р К. Стоилов поема и поста ми нистър 
на пра во съ дието.

За по-мал ко от ме сец под лич но то му ръ ко вод ст во спе циал-
на шест ч лен на ко ми сия из гот вя нов за ко нопроект за на ка за те лен 
за кон. Тя изпол з ва за ос но ва проек та от 1888 г., ка то пра ви ре ди-
ца съ дър жа тел ни по добре ния и из ме не ния. Включени са и но ви 
престъп ни съста ви, как то и ця ла гла ва „За въз ста новле ние в пра-
ва та“ – чл. 88–97, а ня кои разпо ред би са из ва де ни ка то не нуж ни.

33 Д-р К. Стоилов. Дневник. Ч. II. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996, 
с. 98.

34 Стенографски днев ни ци на VIII ОНС, II РС, кн. 1, с. 175.
35 Д-р К. Стоилов. Дневник. Ч. II, с. 98.
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Законопроектът е пред ста вен пред де пу та ти те без мо ти ви. 
Макар да не е из клю че ние от за ко но да тел на та прак ти ка, то зи 
факт пре диз вик ва тях но то не до вол ст во, а Ат. Краев го опре де ля 
ка то „го лям не доста тък“. Д-р К. Стоилов приема за бе леж ка та за 
„твър де ос но ва тел на“, но се ар гу мен ти ра с на ли чието на доклад 
(съ щия от 1888 г.) и най-ве че с не дости га на вре ме и на „науч ни 
си ли“36.

Обсъждането при пър во то че те не на за ко нопроек та за поч ва 
с де ба ти по ос нов ни те прин ци пи и идеи, де фи ни ра ни в об ща та 
част. Задълбочена и мно гостран на, а по ня ко га и твър де раз го ре-
ще на е диску сията по въпро си те за смър т но то на ка за ние, ду ела, 
бо го хул ст во то и престъпле нията про тив ре ли гията, за огра ни че-
ние на местопре би ва ва не то, за пред сроч но ос во бож да ва не на осъ-
де ни те на тъм ни чен и строг тъм ни чен зат вор, за на ча ло и про дъл-
жи тел ност на на ка за нията, за за чи та не на пред ва ри тел ния арест 
ка то част от вляз ла та в си ла при съ да и др.

Най-ре во лю цион но и в съз ву чие с мо дер но то раз ви тие на 
прав на та те ория и прак ти ка е пред ло же нието да се въ ве де услов-
но то на ка за ние. Негов ав тор е Ат. Краев.37

Д-р К. Стоилов поста вя ак цент вър ху два мо мен та, които 
поз во ля ват да се ви дят ико но ми чески те ко ре ни на пробле ма и за-
ко но мер ности те в не го во то раз ви тие. На пър во място, то ва е спе-
ци фич ният ха рак тер на на ка за тел ния за кон, кой то го пра ви на ред 
с тър гов ския един от „най-коз мо по ли ти чески те и най-меж ду на-
род ни те“ за ко ни. На вто ро място – „твър де го ля мо то сход ст во в 
за ко ни те“ на т.нар. ци ви ли зо ва ни на ро ди, ре зул тат пре ди всич ко 
на прибли зи тел но ед нак ва та им сте пен на раз ви тие. Съществу-
ващите осо бе ности са по-ско ро из раз на конкрет ни те нуж ди и на 
це ли те, които си поста вя да де на дър жа ва през опре де лен исто ри-
чески пе риод, от кол ко то на ня как ви кул тур ни раз ли чия. Това 
изпра вя все ки за ко но да тел, в то ва число и бъл гар ския, пред за да-
ча та „да на ме ри осо бен ности те на место то, за което се из ра бот ва 
за ко нът“. От та зи глед на точ ка ми нистъ рът на пра во съ дието сти-
га до из во да, че об съж да ният на ка за те лен за кон „не пред ставля ва 
ни що осо бен но или ори ги нал но, ни то пък не що спе циял но бъл-
гар ско“38.

36 Стенографски днев ни ци на VIII ОНС, II РС, кн. 1, с. 174.
37 Пак там, 164–169; 174–175.
38 Стенографски днев ни ци на VIII ОНС, II РС, кн. 1, 124–126, с. 171, 172.
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Оценявайки за ко на от та зи му стра на, Н. Ковачев от бе ляз ва, 
че не го вият ав тор „стро го е имал пред вид нра ви те и оби чаите на 
съвре мен ния наш на род“. Той на пом ня на на род ни те пред ста ви-
те ли, че „ви на ги за кон, кой то не хар мо ни ра с кул ту ра та и нра ви те 
на един на род... в прак ти ческия жи вот се явя ва доста вре ди те-
лен“, и про ти во поста вя Наказателния за кон на Закона за пе ча та.39

Първият бъл гар ски Наказателен за кон съ дър жа 544 разпо-
ред би. Съставен е от две части – об ща и спе циал на. Всяка от тях е 
опи са на в от дел на кни га. Законът съх ра ня ва струк ту ра та и систе-
ма та на за ко нопроек та от 1888 г., която още то га ва П. Пешев 
опре де ля ка то „най-проста и най-прак тич на от дру ги те“40. Всичко 
то ва, как то и съ дър жа нието му да ват ос но ва ние на Ст. Бобчев да 
по со чи ка то ед на от от ли чи тел ни те чер ти на за ко на не го ва та 
„пъл но та“41.

Общата част на Наказателния за кон се от ли ча ва със своята 
ця лост ност и пре циз ност. Тя об хва ща всич ки ос нов ни въпро си, 
които на ка за тел но то пра во тре ти ра.42

Наказателният за кон възприема прин ци пи те на кла си ческа та 
шко ла, уста но ве ни още във френ ския Наказателен ко декс, а имен-
но: за ко но уста но ве ност на престъпле нието и на ру ше нието 
(Nullum crimen sine lege); за ко но уста но ве ност на на ка за нието 
(Nulla poena sine lege); лич на от го вор ност, ос но ва на на ви на та; 
съ от ветст вие на на ка за нието на те жест та и ви да на из вър ше но то 
престъпле ние.

Системата на на ка за нията е съ обра зе на с изиск ва нията на 
на ка за тел ноправ на та наука. Тя е яс на и проста по съ дър жа ние и 
функ ционал ност. Изградена е вър ху ли ша ва не то от сво бо да, 
което заема „сре дищ но място“ в нея.43 Всички оста на ли на ка за-
ния имат вто росте пен но зна че ние. Видовете на ка за ния се раз ли-
ча ват лес но по меж ду си. Възприета е от но си тел но опре де ле на та 

39 Ковачев, Н. По на ка за тел ния за кон. – Юридически преглед, 1896, № 13, 
с. 554.

40 Пешев, П. Наказателен за кон, проект из ра бо тен от спе циял на ком ми сия 
при Министерството на Правосъдието. – Юридическо спи са ние, 1888/1889, 
№ 2, с. 25.

41 Бобчев, С. Новата на ка за тел на ре фор ма. – Юридически преглед, 1896, 
№ 6, с. 217.

42 Вж. Йочев, Е. Дискусията по об ща та част на Наказателния за кон от 
1896 г. – Право без гра ни ци, 2003, № 1–2, 84–90.

43 Долапчиев, Н. Наказателно пра во. Обща част. С.: С. М. Стайков, 1936, 
с. 473.
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фор ма на на ка за тел на та санк ция. Допуска се да бъ де за ме не но с 
по-мал ко на ка за ние до ри смър т но то, което по своята при ро да е 
аб со лют но опре де ле но.

Различните ви до ве на ка за ния са под ре де ни в две гру пи в за-
ви си мост от тях на та те жест: 1) глав ни и 2) до пъл ни тел ни.

Новост в бъл гар ско то на ка за тел но за ко но да тел ст во е ус воя-
ва не то на ин сти ту та за пред сроч но услов но ос во бож да ва не. С не-
го се съз да ва за кон но ос но ва ние при спаз ва не на пре дя ве ни те 
изиск ва ния към по ве де нието на осъ де ния на до жи во тен или вре-
ме нен тъм ни чен зат вор да се прекра ти изпъл не нието на при съ да-
та, пре ди да е из те къл сро кът на на ка за нието. По то зи на чин 
възпи та тел на та функ ция на при съ да та се ре али зи ра с ак тив но то 
участие на са мо то ли це, из тър пя ва що на ка за ние.

Макар да са после до ва те ли на мо дер ни те тен ден ции в евро-
пейско то пра во, съста ви те ли те на бъл гар ския на ка за те лен за кон 
не възприемат услов но то на ка за ние. Те се опа ся ват, че ни то об-
щест во то, ни то съ деб на та систе ма са го то ви за при ла га не то на та-
ка ва ра ди кал на мяр ка, което мо же да до ве де до ком про ме ти ра не 
на идеята и до обра тен на очак ва ния ре зул тат. Това е един от мал-
ко то слу чаи, в които се пре небрег ва евро пейският опит и на-
ционал ни те усло вия и осо бе ности на те жа ват при взе ма не то на 
окон ча тел но то ре ше ние.

Една от от ли чи тел ни те ха рак те ристи ки на об ща та част на 
Наказателния за кон е възприема не то на ин сти ту та на ре аби ли та-
цията (въз ста но вя ва не в правата) – чл. 88–97.

Специалната част на пър вия бъл гар ски Наказателен за кон е 
раз ви та в кни га вто ра „За престъп ни те деяния“. Тя е съста ве на от 
два дя ла: дял I „За престъпле нията и тех ни те на ка за ния“ (чл. 98–
445) и дял II „За на ру ше нията и тех ни те на ка за ния“ (чл. 446–538). 
Във все ки от тях се пра ви кла си фи ка ция на престъп ни те деяния и 
се опре де лят на ка за нията за от дел ни те престъпле ния и на ру ше-
ния, разпръс на ти до то га ва в ня кол ко за ко на. Използвани са раз-
лич ни кри те рии при под реж да не то на престъп ни те деяния по 
опре де лен ред, ка то ос нов ният е обек тът на по се га тел ст во.

Наказателният за кон е де ло на д-р К. Стоилов. Като по ли тик 
и юрист той осъз на ва на ле жа ща та не об хо ди мост, важ ност и зна-
че ние за пра во раз да ва не то на по до бен за кон и из би ра най-под хо-
дя щия мо мент за гла су ва не то му в пар ла мен та. Със за вид на ини-
циатив ност, упо ри тост и от го вор ност, вла гай ки зна ния и опит, 
д-р К. Стоилов съ умя ва да ор га ни зи ра под го тов ка та, на пис ва не то 
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и приема не то на Наказателния за кон. Прави го с це на та на мно го 
уси лия и не мал ко ра зо ча ро ва ния и жер т ви в по ли ти чески и ли чен 
план. Затова с нескри то удовлет во ре ние за пис ва в своя днев ник: 
„Свърши се на ка за тел ния за кон. Благодаря Богу за та зи спо лу ка. 
Отплатих си и аз дъл га към оте чест во то“44. Без ни най-мал ко да 
ома ло ва жа ва тру да на Александър Дякович, на чле но ве те на две-
те ра бот ни ко ми сии, на участ ни ци те в публич но то об съж да не, на 
де пу та ти те от V и IX ОНС, чиято ро ля и при нос за раз ра бот ва не-
то и приема не то на за ко на са без спор ни.

Първият бъл гар ски Наказателен за кон по оценка та на Д. Йо-
вев пред ставля ва „ед но ця ло, стро го систе ма тич но и съ обра зе но с 
постиг на ти те ре зул та ти от из дир ва нията на наука та и опи та“45. 
Той се от ли ча ва със своята пъл но та и систем ност. Нака зателният 
за кон ус воява мно го но ви престъп ни деяния и ин сти ту ти, не по-
зна ти до то га ва у нас. Прогресивният му и де мокра ти чен дух на-
ми ра отра же ние и в приема ни те до се га на ка за тел ни за ко ни у нас.

С ос но ва тел на гор дост Д. Минков от бе ляз ва, че от глед на 
точ ка как то на възприета та струк ту ра, та ка и на съ дър жа нието 
Наказателният за кон е един от „образ цо ви те“46 за вре ме то си за-
ко ни, въплъ тил в се бе си пости же нията на евро пейска та прав на 
теория и прак ти ка. Н. Долапчиев съ що спо де ля мне нието, че за-
ко нът е мо де рен и „мно го по напред ни чав“ в срав не ние с по ве че-
то евро пейски ко дек си.47 Този из вод се пот вър ж да ва и от огра ни-
ча ва не то „в из вест на сте пен“ на при ла га не то на смър т но то на ка-
за ние.48

Важно е да се от бе ле жи съ що от но ше нието на Наказателния 
за кон към прав ни те тра ди ции и на ционал ни те осо бе ности. Закре-
пените в не го ръ ко вод ни идеи и на ча ла, възприети те кла си чески 
ка те го рии и ин сти ту ти, фор му ли ра ни те съста ви на от дел ни те ви-
до ве престъпле ния „съ от ветст ват на въз рож ден ския дух, де мокра-

44 Д-р К. Стоилов. Дневник. Ч. II, с. 260.
45 Йовев, Д. Цит. съч., с. 59.
46 Минков, Д. Развитие и ха рак тер на за ко но да тел ст во то в България. – В: 60 

го ди ни Българско пра во съ дие 1878–1941 г. Юбилеен сбор ник. Министерство на 
пра во съ дието. С.: Придворна печатница, 1941, с. 56.

47 Долапчиев, Н. Развой на съ до устройст во то и на на ка за тел но то пра во съ дие 
от Освобождението на България до днес. – В: Полувековна България 1878–
1928. Илюстр. Юбилеен ал бум. Ред. Евгения Марс. С.: Арм. Воен. Изд. фонд, 
1929, с. 170.

48 Манолова, М. История на дър жа ва та и пра во то. Трета бъл гар ска дър жа ва. 
2. доп. и пре раб. изд. С.: Ciela Soft and publ., 2001, с. 182.
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тич ни те въз гле ди, оби чаи и тра ди ции на бъл гар ския на род“49. 
Спо ред проф. Д. Токушев те пред ставля ват „зна чи те лен прогрес в 
исто рията на бъл гар ско то на ка за тел но пра во“50.

Н. Ников опре де ля Наказателния за кон ка то „един от най-
усъ вър шен ст ву ва ни те за ко ни в Европа“ и му пред ри ча „дъл го ле-
тието на френ ския Code pénal“51. Пророчеството му се сбъд ва. 
Изменян и до пъл ван, той оста ва в си ла до 1951 го ди на. С пъл но 
ос но ва ние д-р К. Стоилов на ри ча за ко на „ед но го ля мо де ло“, „ед-
на го ля ма заслу га към на ше то оте чест во и към тия, които бо ра вят 
с на ши те за ко ни“52. Тази оценка се пот вър ж да ва на пъл но от бли зо 
55-го диш но то му при ло же ние и от отра же нието му вър ху раз ви-
тието на на ка за тел но то за ко но да тел ст во.

49 Михайлов, Д. Наказателният за кон от 1896 г. и съвре мен но то за ко но да тел-
ст во. – В: 100 го ди ни Наказателен за кон..., с. 82.

50 Токушев, Д. История на но во бъл гар ска та дър жа ва и пра во..., с. 244.
51 Ников, Н. Ръководство по особ на та част на Българския на ка за те лен за-

кон..., с. 4.
52 Стенографски днев ни ци на VIII ОНС, II РС, кн. 3, с. 190, 191.


