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Народният блок обе ди ня ва най-го ле ми те и влиятел ни опо зи-
цион ни пар тии – Демократическата пар тия, Българския зе ме дел-
ски на ро ден съ юз „Врабча 1“, Радикалната пар тия и Национал-
либералната пар тия. Той пе че ли убе ди тел но пар ла мен тар ни те из-
бо ри за ХХІІІ ОНС (21 юни 1931 г.), ка то по лу ча ва 152 ман да та 
от об що 274. За ми нистър на пра во съ дието е наз на чен Димитър 
Върбенов от Националлибералната пар тия.1

Управлението на Народния блок съз да ва бла гоприят на поч-
ва за раз ви тие и за дъл бо ча ва не на еди но дейст вието меж ду Съюза 
на бъл гар ски те ад во ка ти (СБА) и Съюза на бъл гар ски те съ дии 
(СБС) в име то на добро то пра во съ дие и в за щи та на не за ви си-
мост та на съ деб на та власт. В съ що то вре ме оценка та за дейност-
та на ми нистър Върбенов ста ва при чи на и за из вест ни раз ми на ва-
ния и раз ногла сия меж ду два та съ юза.

Десетото юби лей но об що го диш но събра ние на СБА (4–5 
юли 1931 г.) е но ва ма ни феста ция на един ст во то меж ду два та съ-
юза. В при ветст вието си пред се да те лят на УС на СБС из рич но 
от бе ляз ва, че съ юзът е постиг нал ня кои от своите це ли бла го да-
ре ние „и на мощ но то съ дейст вие... на ад во кат ска та ор га ни за ция“. 
Димитър Йосифчев опре де ля СБА ка то „ед на го ля ма, вну ши тел-
на об щест ве на си ла“, чий то глас респек ти ра и се за чи та, която 
има „отре де но по достойн ст во заслу же но място“ в Междуна-
родния съ юз на ад во ка ти те. В приета та от събра нието ре зо лю ция 
се пот вър ж да ва под кре па та на ад во ка ту ра та на ос нов ни те иска-
ния на ор га ни зи ра но то съ дийст во: 1) от де лен съ дийски щат и ра-
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1 Статистически го диш ник на бъл гар ско то цар ст во 1932 г. С.: ДП, 1932, 
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бот на запла та, съ обра зе на с раз ме ра от 1912 г., и 2) уве ли ча ва не 
на броя на съ диите, за да се уско ри пра во раз да ва не то.2

СБА и СБС про дъл жа ват да укреп ват и раз ви ват своите дру-
жески и пол зот вор ни от но ше ния, из пол з вай ки все ки по вод и въз-
мож ност за то ва. Конкретен при мер е ини циати ва та на ад во кат-
ския съ юз за из вър ш ва не на анке та на хи гиена та на тру да в 
Софийския окръ жен съд и в ми ро ви те съ ди ли ща във връз ка с ло-
ши те усло вия и пре ка ле на та на то ва ре ност на съ диите. За участие 
в нея е по ка нен и пред ста ви тел на съ дийст во то. Предвид то ва УС 
на СБС счи та „за свой по ве ли те лен дълг с чув ст во на дъл бо ка 
приз на тел ност“ да из тък не пред ХІІІ об що събра ние (6–7 май 
1932 г.) „осо бе но цен но то съ дейст вие“, ока за но му във всич ки 
слу чаи от „срод ния съ юз на бъл гар ски те ад во ка ти“3.

В при ветст вието си към де ле га ти те на съ що то събра ние 
проф. д-р Йосиф Фаденхехт (СБА) и Георги Згурев (Висш ад во-
кат ски съвет) спо де лят „чув ст ва та на братст во и со ли дар ност, 
които свър з ват бъл гар ска та ад во ка ту ра с бъл гар ско то съ дийст-
во“, и опре де лят СБС „ка то един от най-важ ни те фак то ри за из-
ди га не на бъл гар ско то пра во съ дие на за вид на ви со та, на която то 
стои“. По по вод на пред стоящи те про ме ни в Закона за устройст-
во то на съ ди ли ща та (ЗУС) пред се да те лят на УС на СБА под чер-
та ва, че то ва, което тряб ва да свър з ва два та съ юза, от което те не 
тряб ва да отстъп ват, е „за паз ва не ос нов ни те на ча ла на се гаш ния 
за кон за устройст во то на съ ди ли ща та, це ля щи да обез пе чат не за-
ви си мост та на съ деб на та власт, прогла се на в Конституцията, и 
нес ме ня емост та на нейни те но си те ли – съ диите“. Като от бе ляз ва, 
че бъл гар ско то съ дийст во е „за па зи ло и в тия теж ки и усил ни го-
ди ни добро то си име, тъй заслу же но спе че ле но с без за вет но то 
слу же не на за ко на и прав да та“, той не без гор дост по соч ва, че ня-
кои дър жа ви, които „ми на ват за по-кул тур ни от нас, имат ос но ва-
ние да ни за виж дат в то ва от но ше ние“. Верен на своя кри ти чен 
дух, проф. д-р Й. Фаденхехт осъж да пред ло же нието за закри ва не 
на ед но от де ле ние във Върховния ка са ционен съд (ВКС) с бю-
дже та на Министерството на пра во съ дието и на чи на, по кой то 
то ва се пра ви, виж дай ки в не го акт на фак ти ческо лик ви ди ра не 
на нес ме ня емост та на вис ши те ма гистра ти. От своя стра на 

2 Десето (Х-то) юби лей но об що го диш но събра ние на Съюза на бъл гар ски те 
ад во ка ти. – Адвокатски преглед, 1931, № 1, 3–4, 29. 

3 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 64, л. 6; а. е. 12, л. 5; в. „Съдийски вест ник“, № 9 
от 25 май 1932 г., с. 137. 
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Д. Йосиф чев под чер та ва, че от но ше нията меж ду две те ор га ни за-
ции „ста ват от ден на ден още по-сър деч ни, още по-сил ни“, а 
еди не ние то меж ду тях – „не раз рив но“4. Обоб ща вай ки ра бо та та 
на ХІІІ об що го диш но събра ние на съ дийския съ юз, „Адвокат ски 
преглед“ от бе ляз ва от съст вието на съ диите от ВКС и Вър хов ния 
ад ми нистра ти вен съд (ВАС), из веж да на пре ден план въз приета-
та „бла го ра зум на так ти ка“ и по же ла ва „по ве че сме лост“ на но во-
то ръ ко вод ст во.5

След встъп ва не то му в длъж ност ми нистър Върбенов пред-
приема дейст вия по управле нието на съ деб но то ве дом ст во, които 
про ти во ре чат на обе ща нията му и пре диз вик ват тре во га и ра зо ча-
ро ва ние сред съ диите, ад во ка ти те и прав на та об щ ност в стра на та. 
Той не спаз ва раз по ред ба та на чл. 98 ЗУС: „Никой не мо же да бъ-
де наз на чен на длъж ност съ дия или про ку рор, как то и да бъ де по-
ви шен в по-гор на длъж ност, ако не е впи сан пред ва ри тел но в 
осо бе на табли ца или пред ста вен за то ва по ре да, опре де лен в за-
ко на“. Министърът по ви ша ва непред ста ве ни съ дии. Нарушава 
ре да в табли ци те, ка то да ва пре дим ст во на хо ра, заема щи по-зад-
ни места. Бившият фер ди нан д ски съ дия-сле до ва тел Атанас Геор-
гиев е наз на чен за про ку рор във Врачанския окръ жен съд, въпре-
ки че е 39-и по ред в об ща та табли ца на Министерството на пра-
во съ дието и пред не го има 20 кан ди да ти. Уволнени и пре месте ни 
са съ дии без про вер ка на дейност та им и без да се по со чат при чи-
ни те за то ва. Особено учуд ва що и не обяс ни мо е не ува же нието му 
към пред се да те ли и про ку ро ри на окръж ни съ ди ли ща от про вин-
цията, които ча кат с дни пред ми нистер ския ка би нет и въпре ки 
то ва не са приети. Министър Върбенов не се съ обра зя ва с пра ви-
ла та за да ва не на запла ти на кан ди да ти те за съ деб на длъж ност, 
постъп ва щи на служ ба. В раз рез с изиск ва нията на ЗУС наз на ча-
ва пи са ри и раз сил ни в от дел ни ми ро ви и окръж ни съ ди ли ща. 
Само в VІ ми ро ви съд в София от 10 ду ши пер со нал са увол не ни 
5-има, а на тях но място са наз на че ни не опит ни ли ца без пред ста-
ва от служ ба та.6

Анализирайки по ве де нието и дейст вията на ми нистъ ра на 
пра во съ дието, УС на СБС сти га до из во да, че мно го от из вър ше-

4 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 11, л. 3; а. е. 13, л. 44–47; в. „Съдийски вест ник“, 
№ 9 от 25 май 1932 г., 131–132. 

5 Съдиите в тре во га. – Адвокатски преглед, № 18 от 16 май 1932 г., 203–205. 
6 В. „Съдийски вест ник“, № 2 от 25 ок том в ри 1931 г., с. 31; № 3 от 25 ноем-

ври 1931 г., 33–34; № 4 от 25 де кем в ри 1931 г., 51–52, 63; Тасев, Х. Из за писки-
те на юриста. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2008, с. 218. 
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ни те наз на че ния, по ви ше ния, пре мест ва ния и увол не ния на съ-
дии за ся гат систе ма та на нес ме ня емост и „не са на ло же ни от ня-
как ви пра во съд ни ин те ре си, ни то пък про дик ту ва ни от ня кои за-
кон ни съ обра же ния“. Съюзът пре дупреж да ва за опас ност та от 
въз мож на „де зор га ни за ция на ве дом ст во то“. Ръководството на 
съ юза от чи та мла дост та и не опит ност та на ми нистъ ра и оце ня ва 
дейст вията му по-ско ро ка то „ре зул тат на ед но не до ра зу ме ние, 
от кол ко то на ня как во дру го же ла ние“. Едновременно с то ва то 
ос но ва тел но об ви ня ва съ диите в Министерството на пра во съ-
дието в съпри част ност към те зи дейст вия, на пом няй ки им за тях-
но то ак тив но участие в ми на ло то в бор би те за не за ви си ма и сил-
на съ деб на власт. Този укор с най-го ля ма си ла ва жи за Васил 
Митаков, наз на чен от ми нистър Върбенов за пред се да тел на 
Кодификационната ко ми сия. В са мокри ти чен дух УС приз на ва 
на СБС, че „не мал ка ви на но сят и оне зи съ дии, които неспи ра ни 
от ни що“ при бяг ват до хо да тайст во и из пол з ва не на пар тий но 
влияние.7

Ръководството на съ дийския съ юз про веж да ня кол ко сре щи 
по то зи въпрос с ми нистър Върбенов. На тях пред се да те лят на 
УС на СБС Д. Йосифчев за поз на ва ми нистъ ра с до пус на ти те не-
ред ности и настоява за спаз ва не на съ до устройст ве ния за кон. 
След раз го во ри те на 16 ноем в ри УС на СБС кон ста ти ра, че е „ло-
гич но и ра зум но да се хра ни на деж да та“, че фак ти те, които пре-
диз вик ват тре во га не са мо сред съ дийст во то, „ня ма да се пов та-
рят и ще се въз вър не спо койст вието та ка не об хо ди мо за ра бо та та 
в съ ди ли ща та“8. Видимо е же ла нието да се на ме ри спра вед ли во и 
трай но ре ша ва не на пробле ма при от чи та не на всич ки фак то ри и 
при чи ни, без да се из ключ ва и въз мож ност та за про дъл жа ва не на 
съ ща та по ли ти ка.

Позицията на СБА е по-остра и без ком про мис на. След сре-
ща та на УС на СБА с ми нистър Върбенов (23 септември) „Адво-
катски преглед“ из ли за с увод на ста тия „Правосъдието в опас-
ност“ (1 ноември), ра зобли ча ва ща дейст вията на ми нистъ ра и 
раз кри ва ща теж ки те после ди ци от тях за пра во съ дието. Според 
ре дак цията то ва, което пра ви ми нистер ст во то, „ня ма рав но на се-
бе си в ле то пи си те на съ деб но то де ло у нас“ и тласка послед но то 

7 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 12, л. 2; в. „Съдийски вест ник“, № 2 от 25 ок том-
ври 1931 г., с. 31; № 3 от 25 ноем в ри 1931 г., 33–34; № 9 от 25 май 1932 г., 
с. 135. 

8 В. „Съдийски вест ник“, № 3 от 25 ноем в ри 1931 г., 47, 49–50. 
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към про паст. Извършените бе зоглед ни, „мно гоброй ни, фра пант-
ни и поч ти не ве роят ни“ наз на че ния, увол не ния и пре мест ва ния 
на пред ста ве ни и непред ст ве ни съ дии и на по мощ ния пер со нал се 
опре де лят ка то проява на „край но сил но пар тий но на ча ло“. 
Министърът на пра во съ дието се об ви ня ва в суспен ди ра не на 
„важ ни и съд бо нос ни на ред би на за ко на за устройст во то на съ ди-
ли ща та“9. Езикът на ад во кат ския съ юз е ед ноз на чен и ря зък. 
Мнението му е твър до и бе зал тер на тив но.

Силното не до вол ст во на съ дийска та и на ад во кат ска та об щ-
ност при нуж да ва Министерството на пра во съ дието да из ле зе със 
спе циал но опро вер же ние – конкре тен от го вор на увод на та ста тия 
на „Адвокатски преглед“. В до ку мен та об ви не нията на СБА и на 
СБС се опре де лят за „тен ден циоз ни“, це ля щи „да се уяз ви лич но 
ми нистъ ра“ и криещи опас ност „да уро нят прести жа на пра во съ-
дието“. От не го ста ва яс но, че са мо два слу чая на увол не ния са 
не съ обра зе ни със ЗУС, а ве дом ст во то скъс ва за ви на ги с прак ти-
ка та „да не се по ви ша ват съ дии, които не же ла ят“ то ва. Мини-
стерството не отри ча прояви те на хо да тайст во, но от хвър ля об ви-
не нията за за си ле но пар тий но на ча ло. Уволненията на секре тар-
ския състав (29 на брой от 2468 служители) се обяс ня ват с не из-
пъл не нието на окръж но то на ве дом ст во то – да се от крият ра бот-
ни места за мъ же, които са гла ва на се мейст во и без ра бот ни.10 По 
то зи на чин се обяс ня ват на ме са та на ми нистъ ра и напра ве ни те от 
не го увол не ния и наз на че ния.

Аргументите и обяс не нията на Министерството на пра во съ-
дието не удовлет во ря ват два та съ юза и не вна сят успо коение в 
прав на та об щ ност. На сре ща та си с ми нистър Върбенов (28 ноем-
ври) ръ ко вод ст во то на СБА от пра вя мол ба за не от клон но спаз ва-
не на съ до устройст ве ния за кон, за да се пре одо лее го ле мият 
„смут и без по койст во сред съ дийски те и про ку рор ски те сре ди“. 
УС на СБА пот вър ж да ва своята оценка, че мно го от из вър ше ни те 
про ме ни „или не са съ обра зе ни с на ред би те на за ко на за 
устройст во то на съ ди ли ща та“, или са „не оправ да ни и да же про-
тив ни на пра во съ дието“, и от пра вя мол ба към ми нистъ ра да спаз-
ва стрик т но съ до устройст ве ния за кон. След раз го во ри те УС на 
СБА на ми ра, че „по ло же нието е изяс не но и ще очак ва де ла“11. 

9 Правосъдието в опас ност. – Адвокатски преглед, 1931, № 5, 55–56. 
10 Пак там, № 7 от 1 де кем в ри 1931 г., 85–86; в. „Независимост“, № 3424 от 5 

ноем в ри 1932 г. 
11 Адвокатски преглед, 1931, № 7, с. 79. 
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Акцентът вър ху ре ал ни те де ла не е слу чаен, ка то се имат пред вид 
не из пъл не ни те обе ща ния от не един ми нистър на пра во съ дието 
през из ми на ли те го ди ни.

На 2 де кем в ри УС на СБС про веж да по ред ния си раз го вор с 
ми нистър Върбенов – по по вод на кри тич ни те ста тии, публи ку ва-
ни във в. „Съдийски вест ник“. Изясняването на ре ди ца конкрет-
ни слу чаи да ва ос но ва ние на съ юз но то ръ ко вод ст во да заклю чи, 
че до пус на ти те греш ки не са пред на ме ре ни. То раз глеж да прояве-
но то по ло жи тел но от но ше ние на ми нистъ ра, на ме ри ло из раз в 
съ обра зя ва не то с част от кри тич ни те бе леж ки на съ юза, ка то пот-
вър ж де ние на декла ри ра на та му го тов ност за пол зот вор но 
сътруд ни чест во и на из ра зе на та от не го оценка за зна че нието на 
съ дийска та ор га ни за ция за пра во съд но то де ло в стра на та. Пред-
вид на то ва УС на СБС счи та въпро са за из чер пан и из ли за със 
спе циал но съ об ще ние в пре са та. Прави впе чат ле ние, че в. 
„Съдий ски вест ник“ не публи ку ва опро вер же нието на Мини-
стерството на пра во съ дието. Поради ди на ми ка та на съ би тията и 
по-къс но то из ли за не на вест ни ка то се оказ ва оста ря ло. Изясня-
ването на въпро си те, поста ве ни в не го, пра ви „по мест ва не то му 
из лиш но“12.

В ко мю ни ке то, публи ку ва но във в. „Зора“ и в. „Свободна 
реч“ на 6 де кем в ри, се от бе ляз ва, че съз да де ни те на после дък от-
но ше ния меж ду съ юза на съ диите и ми нистъ ра на пра во съ дието 
„не се дъл жат на зла во ля или на не же ла ние да се при ла га пра-
вил но за ко на за устройст во то на съ ди ли ща та“. Откритото и от-
кро ве но об съж да не на пробле ма, ра зум ният под ход на съ юза и 
же ла нието на ми нистер ст во то да се изяс нят фак ти те око ло спор-
ни те слу чаи да ват ос но ва ние на УС на СБС да кон ста ти ра, че 
„добри те от но ше ния не са раз ру ше ни, че сътруд ни чест во то ще 
про дъл жи, ка то в бъ де ще по во ди за раз ногла сия ня ма да се до-
пускат“. Информира се об щест во то, че „ако не настъ пи ня коя 
про мя на има всич ки из гле ди нор мал ни те от но ше ния на Съюза с 
Министерството да про дъл жат нес му ща ва ни от ни що“. Макар и 
поста ве ни под из вест ни услов ности, же ла нието и оп ти миз мът на 
ръ ко вод ст во то на СБС за бъ де щи кон струк тив ни от но ше ния 
меж ду две те стра ни са во де щи и опре де ля щи в оценка та му за ре-
зул та та от сре щи те с ми нистър Върбенов.13

12 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 12, л. 2–3; в. „Съдийски вест ник“, № 4 от 25 де-
кем в ри 1931 г., 49, 63; № 9 от 25 май 1932 г., с. 135. 

13 В. „Свободна реч“, № 2326 от 6 де кем в ри 1931 г. 
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Министърът на пра во съ дието не са мо е по-сдър жан, но и не 
отстъп ва от из во ди те и кон ста та циите, съ дър жа щи се в опро вер-
же нието на ми нистер ст во то. В ин тер вю за в. „Свободна реч“ той 
за явя ва, че „мно го от ра бо ти те, които са пи са ни от стра на на съ-
диите не от го ва рят на исти на та, и че по ли ти ка та на Министер-
ството на пра во съ дието съ от ветст ва на пъл но на за ко ни те“, при-
зо ва ва все ки, кой то иска да пи ше за про веж да на та от не го по ли-
ти ка, пред ва ри тел но да се ин фор ми ра по въпро са във ве дом ст во-
то. Министър Върбенов обя вя ва пред стоящо то съкра ща ва не на 
3-ма окръж ни и 16 ми ро ви съ дии. Откровено приз на ва, че бър за 
със за ко на за пе ча та, за що то е ва жен и ще поз во ли „да се преслед-
ват вест ни ци те, които да ват сен за цион ни съ об ще ния“14.

Заслужава вни ма ние фак тът, че изявле нието на УС на СБС 
от 6 де кем в ри не се спо де ля на пъл но от ня кои кло но ве и де ле га ти 
на ХІІІ об що го диш но събра ние. Началото на диску сията поста вя 
Димитър Пешев, кой то от бе ляз ва, че ви на ги в от но ше нията меж-
ду съ юза и Министерството на пра во съ дието е има ло „не що гру-
бо и не же ла но“. Той от да ва то ва на взаим но то не до ве рие, на по-
ли ти ческа та дейст ви тел ност, на ман та ли те та на управ ля ва щи те и 
настоява да се тър сят всич ки въз мож ни пъ ти ща, що то по зи цията 
на съ юза, ин фор ма цията за не го ви те иска ния да сти га до ми-
нистер ст во то бър зо и в це лия ѝ обем. Д. Йосифчев, кой то се из-
каз ва ка то член на ВКС, упрек ва ми нистер ст во то, че всич ко, как-
во то вър ши, е „покри то с ед на тайн ст ве ност и ни кой ни що офи-
циал но не знае и ни то се съ об ща ва ня ко му не що“. Обвине нието е 
мно го се риоз но, прин цип но и при то ва обос но ва но с конкрет ни 
фак ти и при ме ри. А те не са мал ко – под го тов ка та на про ме ни те в 
ЗУС, съкра ще нията на съ дии в ми ро ви те, окръж ни те, апе ла тив-
ни те съ ди ли ща и във ВКС и др. Впечатлението за из вест но раз-
ми на ва не меж ду оценки те в от чет ния доклад на УС на СБС и в 
из каз ва нията на де ле га ти те мо же да се обяс ни с же ла нието на ръ-
ко вод ст во то да да де пре дим ст во на по зи тив но то в от но ше нията 
си с Министерството на пра во съ дието, без то ва да оз на ча ва, че 
не до оце ня ва прояви те на пре небре жи тел но по ве де ние на ве-
домст во то към съ юза и не го ви те чле но ве.15 Порочният стил на 
ра бо та на ми нистър Върбенов се дъл жи на по ли ти чески те му ан-

14 Пак там, № 2323 от 3 де кем в ри 1931 г.; № 2327 от 7 де кем в ри 1931 г. 
15 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 11, л. 11, 13, 20–23; в. „Съдийски вест ник“, № 9 

от 25 май 1932 г., с. 139, 141. 
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га жи мен ти и не мо же да се оправ дае с мла дост та и лип са та на 
опит.

На 26 фев ру ари 1932 г. Д. Йосифчев и Й. Фаденхехт в ка-
чест во то си на пред се да те ли на упра ви тел ни те съ ве ти на два та 
съ юза се сре щат от но во с ми нистър Върбенов. Конкретният по-
вод е наз на ча ва не то на над ни ча ри в ми ро ви те съ ди ли ща и в ми-
нистер ст во то със запла ти от фонд „Съдебни сгра ди“. Те ин фор-
ми рат ми нистъ ра, че то ва е „не за кон но и не оправ да но“, до кол ко-
то със сред ст ва та на фон да се раз по реж да един ст ве но не го вият 
упра ви те лен ко ми тет. Министърът на пра во съ дието пра ви опит 
да успо кои пред ста ви те ли те на прав на та об щ ност. Той вна ся яс-
но та в циф ри те. Назначени са 72-ма над ни ча ри, от които 18 – 
тех ни чески пер со нал, ан га жи ран пря ко в строежа на съ деб ни 
сгра ди. Останалите 54-ма са наз на че ни в ми ро ви те съ ди ли ща за 
из да ва не на на ка за тел ни за по ве ди за гло би в пол за на фон да, ка то 
20 от тях са ве че увол не ни.16

Двата съ юза про дъл жа ват своята дейност, на со че на към раз-
ши ря ва не на строител на та програ ма на фонд „Съдебни сгра ди“ и 
пре ди всич ко към пра вил но то раз ход ва не на натру па на та су ма в 
не го. Те се обя вя ват твър до сре щу І поста новле ние на МС от 20 
ок том в ри 1931 г. да се взе мат „вре мен но“ за срок от два ме се ца 
70 млн. лв. от фон да за нуж ди те на дър жав но то съкро ви ще, за ме-
не но по-къс но с чл. 12 от за ко на за уд ръж ки вър ху запла ти те на 
дър жав ни те слу жи те ли. Според тях то зи акт е „те жък удар вър ху 
пра во съд но то де ло“ и ще се отра зи „па кост но вър ху го ле ми те ин-
те ре си на бъл гар ско то пра во съ дие“17. Така на прак ти ка се зам ра-
зя ва строител ст во то на съ деб ни те па ла ти в София и Русе, как то и 
на ми ро ви те съ ди ли ща в Нови пазар, Борисовград, Харманли, 
Пещера, Симеоновград, Орхание, Етрополе, Трявна, Преслав и 
Дряново.18 Принудени от об стоятел ст ва та, упра ви тел ни те съ ве ти 
на СБС и на СБА про веж дат сре ща с ми нистър-пред се да те ля Н. 
Мушанов и с ми нистъ ра на фи нан си те Ст. Стефанов. Искането 
им поста новле нието на Министерския съ вет да не се при веж да в 

16 Надничарите в „Фонд „Съдебни сгра ди“. – Адвокатски преглед, 1932, 
№ 13, 143–144. 

17 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 12, л. 4, 5; в. „Съдийски вест ник“, № 9 от 25 май 
1932 г., 136–137; обн., ДВ, № 194 от 23 ноем в ри 1931 г.; Адвокатски преглед, 
1931, № 6, с. 67. 

18 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 12, л. 4–5; в. „Съдийски вест ник“, № 9 от 25 май 
1932 г., 136–137. 
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из пъл не ние е от хвър ле но ка те го рич но с ар гу мен та, че за пра ви-
тел ст во то е „по-важ на Държавната сгра да“ и ня ма „друг из ход за 
посре ща не на ле жа щи те нуж ди на съкро ви ще то“19.

Безспорен успех за два та съ юза, и осо бе но за СБА ка то ини-
циатор на идеята, е за вър ш ва не то на сгра да та на ко опе ра тив но то 
дру жест во „Дом на бъл гар ски те прав ни ци“. В ко опе ра цията чле-
ну ват 263 ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни чле но ве с дя лов ка пи тал 
2 516 800 лв. Една от пър ви те за да чи на упра ви тел ния съ вет на 
дру жест во то, в кой то те имат по два ма пред ста ви те ли, е съз да ва-
не то на библиоте ка на до ма. Поради лип са на ва лу та за за ку пу ва-
не на чуж дестран на ли те ра ту ра пър во на чал но библиоте ка та се 
снаб дя ва с кни ги на бъл гар ски език, ори ги нал ни и пре вод ни, го-
ля ма част от които са да ре ния.20

Въпреки декла ра циите и обе ща нията ми нистър Върбенов 
про дъл жа ва по ли ти ка та на увол не ния, пре мест ва ния и съкра ще-
ния във ве дом ст во то. Уволнени са ма гистра ти, в то ва число и 
нес ме ня еми съ дии, за което ня ма „ни то фор мал ни, ни то по съ-
щест во ос но ва ния“, при то ва без да се взе ме мне нието на по-гор-
на та ин стан ция, как то изиск ва за ко нът. Направени са раз мест ва-
ния на съ дии под пред лог на съкра ще ния, които не са мо ня мат 
връз ка с тях, но и не се на ла гат от ни как ва не об хо ди мост. Мини-
стерството на пра во съ дието се прев ръ ща в място, къ де то, не без 
участието на съ диите в не го, „ши ро ко се при ла га фа тал на та 
систе ма на пар ти зан ски те състе за ния...“. Всичко то ва чув ст ви-
тел но на кър ня ва и застра ша ва не за ви си мост та на съ деб на та власт 
и нес ме ня емост та на съ диите и пре диз вик ва ос но ва тел но не до-
вол ст во и смут сред прав на та об щ ност. Според УС на СБС по со-
че ни те фак ти по каз ват „на чи на, по кой то се гле да на съ диите в 
Министерството на пра во съ дието и не за чи та не то на за кон ни те 
поста новле ния, които ги га ран ти рат“.

По бю джет ни при чи ни са увол не ни: А. Сакъзов – пред се да-
тел на от де ле ние във ВКС, Петър Моллов – член на ВКС, Никола 
Добрев – член на ВКС, М. Илиев – под пред се да тел на Русенския 
апе ла ти вен съд, Хр. Цветанов – член на Русенския апе ла ти вен 
съд, И. Христов – съ дия-сле до ва тел в Софийския апе ла ти вен съд, 
К. Даскалов – пред се да тел на Кърджалийския окръ жен съд, 
Г. Ши вачев – под пред се да тел на Варненския окръ жен съд. 

19 Адвокатски преглед, 1931, № 6, с. 77. 
20 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 12, л. 5; в. „Съдийски вест ник“, № 9 от 25 май 

1932 г., с. 137. 
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Уволнен е в ин те рес на служ ба та и П. Стойчев – ми ро ви съ дия в 
Осман па зар – Омуртаг.21 Особено фра пи ращ при мер е увол не-
нието на берковския ми ро ви съ дия Коста Ников (9 юли 1932 г.) 
те легра фи чески по „бю джет ни при чи ни“. Същия ден в съ да 
присти га съ деб ният ин спек тор Иван Красновски да го ре ви зи ра. 
Нито той, ни то пред се да те лят на Окръжния съд – Враца, Трифон 
Банков, ни то пред се да те лят на Софийския апе ла ти вен съд, ни то 
на чал ни кът на граж дан ско то от де ле ние на Министерството на 
пра во съ дието знае при чи ни те за увол не нието. Ников не фи гу ри-
ра и в спи съ ка на Софийския апе ла ти вен съд на съ диите за увол-
не ние. Три пъ ти ми нистър Върбенов от каз ва да го приеме. 
Независимо от уст но то обе ща ние на послед ния 7 ме се ца Коста 
Ников не е въз ста но вен на ра бо та.22

УС на СБС опре де ля ка то „неспра вед ли во“ пре мест ва не то 
чрез по ви ше ние на Д. Пешев за про ку рор при Варненския окръ-
жен съд. По се мей ни при чи ни той от каз ва как то да приеме но ва-
та длъж ност, та ка и да се вър не на ста ра та служ ба. След по да де-
на та остав ка е увол нен на 18 ноем в ри. Въпреки че ръ ко вод ст во то 
на съ юза от хвър ля твър де нията в публич но то простран ст во, че 
той е жер т ва на дейност та си ка то ре дак тор на в. „Съдийски вест-
ник“23, съм не нието за по ли ти ческа раз пра ва оста ва.

СБС ре аги ра на вся ко непра вил но увол не ние, на при ну ди-
тел ни те раз мест ва ния и съкра ще ния. Управителният съ вет сти га 
до из во да, че съ дийски те служ би са на път да бъ дат „обез це не ни“ 
и „окон ча тел но уни зе ни“. Това е при чи на та, по ра ди която из на ся 
„ця ла та та зи опас ност пред об щест во то“, за да му на пом ни за 
„фа тал ни те после ди ци“.24

Активната, твър да и после до ва тел на по зи ция на ръ ко вод ст-
во то на съ юза не се ха рес ва на ми нистър Върбенов. На 14 ок том-
в ри 1932 г. по не го ва по ка на той про веж да сре ща с УС на СБС 
на че ло с пред се да те ля му Никола Георгиев. На сре ща та при съст-
ват съ що пър вият пред се да тел на ВКС Ангел Карагьозов, глав-
ният про ку рор при ВКС Владимир Аврамов и пър вият пред се да-
тел на ВАС Светослав Велчев. Министър Върбенов из ра зя ва не-

21 В. „Съдийски вест ник“, № 1 от 25 сеп тем в ри 1932 г., с. 1, 2, 14–16; № 4 от 
25 де кем в ри 1932 г., с. 64. 

22 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 37, л. 53. 
23 Пак там, а. е. 81, л. 51, 52; в. „Съдийски вест ник“, № 3 от 25 ноем в ри 

1932 г., с. 46. 
24 В. „Съдийски вест ник“, № 1 от 25 сеп тем в ри 1932 г., с. 1. 
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до вол ст во то си от „ня кои стра ни“ от дейност та на съ юза, ви зи-
рай ки конкрет но увод на та ста тия на в. „Съдийски вест ник“ от 25 
сеп тем в ри, пос ве те на на бю джет ни те съкра ще ния и нес ме ня е-
мост та на съ диите. Той проявя ва ин те рес към ха рак те ра и це ли те 
на сре ща та на УС на СБС с пред се да те ля на Народното събра ние 
Александър Малинов, ка то из рич но под чер та ва, че е по лу чил „и 
дру ги све де ния“. Въпреки да де ни те ра зяс не ния от ви со ко поста-
ве ни те пред ста ви те ли на съ дийст во то раз го во ри те за вър ш ват, без 
да се пре одо леят раз ли чията и да се стиг не до об що мне ние. УС 
на СБС не отстъп ва от своята по зи ция, че съкра ще нията се пра-
вят в на ру ше ние на за ко на за бю дже та и на ЗУС. С конкрет ни 
фак ти ръ ко вод ст во то на съ юза пот вър ж да ва из во ди те от спор на-
та ста тия. От своя стра на ми нистър Върбенов из ра зя ва не съгла-
сие с раз би ра нията и заклю че нията на ръ ко вод ст во то на съ юза, 
свър за ни с при ла га не то на ЗУС.

Срещата по каз ва прин цип ни те раз ли чия меж ду съ юза и ми-
нистъ ра на пра во съ дието по най-важ ни те и зло бод нев ни пробле-
ми на съ до устройст во то. Отчитайки непри ми ри ми те раз ногла сия, 
УС на СБС сти га до убеж де нието, че е „не об хо ди мо да се бди 
вни ма тел но вър ху пра во съд но то де ло“25. Конфликтът с ми нистър 
Върбенов по въпро са за съкра ще нията на ми ра място и в ре зо лю-
цията на ХІV го диш но събра ние (22–23 април 1933 г.). В нея, от 
ед на стра на, се из ра зя ва „съ жа ле ние за до пус на ти те… на ру ше ния 
на за ко на за устройст во то на съ ди ли ща та“, а от дру га – вя ра, че 
„за напред съ щия за кон ще бъ де стро го съблю да ван, а до пус на ти-
те на ру ше ния ще бъ дат попра ве ни“26.

СБА съ що взе ма от но ше ние към спо ра от нос но за ко но съ-
образ ност та на дейст вията на Министерството на пра во съ дието. 
Без да по соч ва конкрет ни при ме ри, съ юзът оце ня ва увол не нието 
на 28 съ дии, непред ста ве ни от ВКС и от ад ми нистра тив ни те съ-
ди ли ща, оста ва не то на служ ба на по со че ни за увол не ние ма-
гистра ти и до ри по ви ша ва не то на ня кои от тях ка то удар вър ху 
„пра во съд ни те ин сти ту ти и мо ра ла на съ дийст во то“. В ста тията, 
пос ве те на на управле нието на ми нистър Върбенов, ръ ко вод ст во-
то на СБА заклю ча ва: „Правосъдното де ло се тласка към про паст 
чрез обез ли ча ва не на бъл гар ския съ дия. Съдебното ве дом ст во ча-

25 Пак там, № 2 от 25 ок том в ри 1932 г., с. 17. 
26 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 15, л. 57; в. „Съдийски вест ник“, № 9 от 25 май 

1933 г., с. 136. 
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ка един прос ве тен и честен ми нистър“27. По то зи въпрос по зи-
циите на два та съ юза се раз ми на ват и то ва е естест ве но, ма кар че 
цел та им е ед на и съ ща. Като но си те ли на съ деб на та власт съ-
диите не мо гат да си поз во лят по доб но иска не въпре ки яс но из ра-
зе на та по зи ция на не одобре ние на дейност та на ми нистър 
Върбенов.

Министърът на пра во съ дието отри ча от но во прав ди вост та в 
из ло же нието на УС на СБА и оправ да ва своята по ли ти ка. Основ-
ният му мо тив е лип са та на фак ти.28 В от го вор на то ва твър де ние 
ръ ко вод ст во то на СБА публи ку ва 28 конкрет ни и обоб ще ни слу-
чая. Спо ред не го те са „са мо ед на мал ка част от оная вър во ли ца 
без за ко ния“ от дейност та на ми нистъ ра, които сви де тел ст ват за 
зло употре ба с по ве ре но то му ве дом ст во. УС на СБА виж да в тях 
опит „да се оск вер ни най-све то то в пра во съд но то де ло – съ вест та 
на съ дията“. УС на СБА сти га до из во да, че пра во съ дието е в „ръ-
це те на чо век, кой то не мо же да раз бе ре важ ност та на по ве ре ния 
му го лям пост, и да из пъл ни съ вест но и обек тив но своята ми-
сия...“. Всичко то ва му да ва ос но ва ние да алар ми ра об щест во то и 
от го вор ни те фак то ри и да над да де „вик на тре во га в за щи та на 
застра ше на та съ дийска власт на България“29.

СБА до каз ва с конкрет ни фак ти и при ме ри на ру ша ва не то на 
за ко на и своево лия та на ми нистъ ра. По то зи на чин не са мо пот-
вър ж да ва пра вил ност та на своята по зи ция, но и ра зобли ча ва опи-
ти те на ми нистер ст во то да прикрие исти на та и да заблу ди об-
щест ве но то мне ние.

Безспорна ви на за дейст вията и ре ше нията на ми нистър 
Върбенов но сят и съ вет ни ци те му – на чал ни кът на Гражданското 
от де ле ние в ми нистер ст во то Панев и по мощ ник-на чал ни кът 
Б. Ико номов. Тяхно ос нов но за дъл же ние е стрик т но то спаз ва не и 
при ла га не на за ко на за устройст во то на съ ди ли ща та. Поведението 
им в конкрет на та си ту ация е твър де стран но. Панев от хвър ля об-
ви не нията на „Адвокатски преглед“, че е стоял „без си лен“ при 
съкра ще нията30, и за явя ва, че е бил „ви на ги в те че ние на всич ки 
про ме ни“ и е да вал мне ние за тях. По по вод на те зи приз на ния 
Ал. Камбуров (под пред се да тел на УС на СБС и член на ВКС) от-

27 Министър Д. Върбенов. – Адвокатски преглед, 1932, № 4, 51–53. 
28 В. „Независимост“, № 3424 от 5 ноем в ри 1932 г. 
29 Фактите в от го вор на ми нистър Д. Върбенов. – Адвокатски преглед, № 5 от 

1 ноем в ри 1932 г., 63–66. 
30 Министър Д. Върбенов. – Адвокатски преглед, 1932, № 4, с. 51. 
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бе ляз ва, че съ вет ни ци те „не са прости фи гу ран ти“ и не мо гат „да 
се из ви ня ват са мо с ми нистъ ра на пра во съ дието“. В то зи сми съл 
ка те го рич но заклю ча ва, че за съ диите тях на та от го вор ност е 
„мно го по-важ на от от го вор ност та на ми нистъ ра“ и след ка то не 
са си по да ли остав ка та, ще след ват съд ба та му.31

В на ча ло то на де кем в ри 1932 г. Н. Думанов (де пу тат от пар-
ла мен тар на та фрак ция на на ционал ли бе ра ли те на Б. Смилов) 
вна ся ин тер пе ла ция от нос но дейност та на пра во съд ния ми нистър 
Д. Върбенов.32 Атаката сре щу не го за поч ва вед на га след публи-
ку ва не то на за ко нопроек та за пе ча та, но твър де ско ро пре раст ва в 
ши ро ко не до вол ст во по ра ди пред ви де ни те на ка за тел ни съста ви. 
Интерпелацията и де ба тът в Народното събра ние да ват по вод на 
проф. д-р Й. Фаденхехт да публи ку ва на роч на ста тия в „Адвокат-
ски преглед“, озагла ве на „Дългът на Министъра на пра во съ-
дието г. Д. Върбенов“. В нея пред се да те лят на УС на СБА обос-
но ва ва не об хо ди мост та ми нистъ рът „да се от тегли сам, по свой 
по чин, за да не оста не и сянка от съм не ние“, че мо же да ока же 
влияние вър ху слу жеб ни те ли ца от ми нистер ст во то, при зо ва ни 
ка то сви де те ли. Проф. д-р Фаденхехт из веж да ка то ос нов ни ар гу-
мен ти „съкру ши тел ни те об ви не ния, пре ки и кос ве ни, от упра ви-
тел ни те съ ве ти на съ юзи те на бъл гар ски те съ дии и ад во ка ти“, от 
ре ди ца ад во кат ски ко ле гии и от об що то събра ние на пред се да те-
ли те на ад во кат ски те съ ве ти, сви ка но да из бе ре чле но ве на 
Висшия ад во кат ски съ вет. Макар да до пуска въз мож ност та ня кои 
от об ви не нията „да не се ос но ва ват на истин ски фак ти или да са 
пре уве ли че ни“, проф. д-р Фаденхехт е убе ден, че две те ор га ни за-
ции „са се ръ ко во ди ли от най-чисти под бу ди да спа сят от раз ру ха 
най-важ ния устой на дър жа ва та, най-скъ па та опо ра на прав ния 
жи вот на на ро да“. Председателят на УС на СБА счи та, че до ри 
при одобри те лен вот от стра на на мно зин ст во то в Народното 
събра ние ми нистър Върбенов е длъ жен да на пус не добро вол но 
поста си, до каз вай ки по то зи на чин, че дър жи на мо рал ния 
престиж на ка би не та и на пра во съд но то де ло в стра на та.33 Ста-

31 Камбуров, Ал. Министърът на пра во съ дието и не го ви те съ вет ни ци. – В. 
„Съдийски вест ник“, № 4 от 25 де кем в ри 1932 г., 49–50; Камбуров, Ал. Недъзи 
в устройст во то на съ деб на та ни власт и под бо ра на съ диите. – В. „Съдийски 
вест ник“, № 7 от 25 март 1932 г., с. 105. 

32 Стенографски днев ни ци на ХХІІІ ОНС, ІІ РС, 593–605. 
33 Фаденхехт, Й. Дългът на Министъра на пра во съ дието г. Д. Върбенов. – 

Адвокатски преглед, 1932, № 8, 91–92. 
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тията е мо рал на оценка на по ве де нието на ми нистъ ра на пра во съ-
дието, приз на ние на си ла та на об щест ве но то мне ние в пра во ва та 
дър жа ва, с което управля ва щи те са длъж ни да се съ обра зя ват.

На 22 де кем в ри Д. Върбенов по да ва остав ка.34 Без съм не ние 
важ на ро ля в то зи про цес изигра ват твър да та по зи ция и еди но-
дейст вието на два та съ юза, които стоят в ос но ва та на сил ния об-
щест вен на тиск.

За ми нистър на пра во съ дието е из бран Йордан Качаков (19 
яну ари 1933 – 19 май 1934). Смяната се посре ща с на деж да от съ-
дийст во то. УС на СБС по же ла ва на но вия ми нистър „да ко ор ди-
ни ра всич ки си ли и усло вия за ед на пол зот вор на дейност в пъ тя 
на за до во ля ва не нуж ди те и отстра не ние не дъ зи те на пра во съд но-
то де ло“, за не го во то пра вил но раз ви тие и усъ вър шен ст ва не.35

На 22–23 април 1933 г. се про веж да ХІV об що го диш но 
събра ние на СБС. В при ветст вието си при от кри ва не то му пред-
се да те лят на УС на СБС Н. Георгиев под чер та ва, че и „та зи го ди-
на от но ше нията на на ша та ор га ни за ция с преслед ва ща та с нея ед-
нак ви це ли ор га ни за ция – брат ския нам Адвокатски съ юз, бя ха 
та ка сър деч ни, как то бя ха и в ми на ло то и се на дя вам, че и за бъ-
де ще ня ма да ги сму ти ни що в естест ве ния им раз вой“.

От име то на Висшия ад во кат ски съ вет и на УС на СБА 
събра нието е поз д ра ве но от проф. д-р Й. Фаденхехт, пред се да тел 
на Висшия ад во кат ски съ вет. Той по соч ва, че съ диите „днес по 
зле от вче ра се гър чат в ли ше ния и ма те риал на оскъ ди ца“, но 
въпре ки то ва „про дъл жа ват да из пъл ня ват достой но своя дълг – 
да кре пят вя ра та на на ро да в не го во то пра во съ дие“. Проф. д-р Й. 
Фаденхехт оце ня ва по ли ти ка та на ми нистър Върбенов ка то „нер-
в на, край но погреш на..., отри ца ва ща на де ло на ча ла та на съ-
дийска та нес ме ня емост и слу жеб ния ста би ли тет на про ку ра ту ра-
та“. За не го ня ма съм не ние, че смя на та на ми нистъ ра се дъл жи „в 
го ля ма сте пен на дейност та на две те срод ни ор га ни за ции“36.

В края на сеп тем в ри от но ше нията меж ду ми нистър Качаков 
и УС на СБС се вло ша ват ряз ко. На спе циал но за се да ние (22 сеп-
тем в ри 1933 г.) ръ ко вод ст во то на съ юза раз глеж да жал би те на 
съ дии, за сег на ти от съ деб ни те про ме ни, по по вод на до пус на ти 

34 Стенографски днев ни ци на ХХІІІ ОНС, ІІ РС, 605–635; Логиката на фак ти-
те. – Адвокатски преглед, 1933, № 9, с. 103. 

35 В. „Съдийски вест ник“, № 5 от 25 яну ари 1932 г., с. 65, 66. 
36 ЦДА, ф. 357 К, оп. 1, а. е. 15, л. 3–6, 225–226; в. „Съдийски вест ник“, № 9 

от 25 май 1933 г., 123–124. 
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не съ образ ности по при ло же нието на чл. 107 и чл. 139 от ЗУС при 
упраж ня ва не на пра во то на ми нистъ ра да пра ви из бор при наз на-
ча ва не и по ви ша ва не по из гот ве ни те табли ци.37 УС на СБС сти га 
до из во да, че „из ло же нията от фак ти ческа стра на са вер ни, а от 
гле ди ще то на ЗУС пра ви“. Три дни по-къс но на сре ща с ми-
нистър Качаков УС на СБС из ла га тъл ку ва не то си на чл. 107 и 
чл. 139 от съ до устройст ве ния за кон и по соч ва, че в ука за са „до-
пус на ти не съ образ ности със за ко на при упраж не ние пра во то на 
г-н Мини стъра да пра ви из бор при наз на ча ва не и по ви ша ва не по 
из гот ве ни те табли ци“. Министърът на пра во съ дието от хвър ля то-
ва об ви не ние и да ва свое тъл ку ва не на две те раз по ред би, ка то 
каз ва, че по ви ше нията са из вър ше ни „при точ но спаз ва не на на-
ред би те на ЗУС, та ка как то той го тъл ку ва“. Мнението му не се 
спо де ля от ръ ко вод ст во то на съ юза с ар гу мен та, че е „не съ образ-
но с текста и ра зу ма на за ко на“ и ня ма да до ве де до „постига не 
пред ви де на та от за ко на цел по ор га ни за цията на пра во съд но то 
де ло“38. Така сре ща та за вър ш ва, без да се стиг не до взаим но раз-
би ра не и об ща по зи ция, и ста ва при чи на за вло ша ва не на от но-
ше нията меж ду две те стра ни.

Изявлението на УС на СБС за ре зул та ти те от сре ща та с ми-
нистър Качаков да ва по вод за но ви раз ногла сия. Министерството 
на пра во съ дието счи та, че с не го се „алар ми ра об щест во то и се 
обез по коява съ дийст во то“, бие се тре во га за „па кост ни после ди-
ци вър ху пра во съ дието от дейност та на г. Министъра“. Твърде-
нието му за кон ф ликт меж ду две те стра ни, съз на тел но или не, 
изо па ча ва истин ски те це ли и на ме ре ния на съ юз но то ръ ко вод ст-
во. В от го вор на же ла нието на ми нистър Качаков въпро сът „да се 
изяс ни по-конкрет но“ УС на СБС из ла га под роб но своята по зи-
ция и пунк то ве те, в които тя се раз ли ча ва от не го во то мне ние. В 
ос но ва та на раз ногла сията меж ду две те стра ни стои раз лич но то 

37 Член 107 гла си: „За вся ко ва кант но място ми нистъ рът на пра во съ дието 
наз на ча ва из меж ду ли ца та, които са впи са ни в табли ца та. Ако в нея фи гу ри рат 
ня кол ко ли ца за ед на и съ ща длъж ност, ми нистъ рът мо же да из би ра за наз на че-
ние или по ви ше ние из меж ду пър ви те три ма кан ди да ти“, а чл. 139 гла си: 
„Несменяемите съ дии, ос вен по по да ва не на остав ка, мо гат да бъ дат увол не ни 
или отстра не ни от длъж ност са мо в слу чаите, пред ви де ни в тоя за кон и съглас-
но с пра ви ла та, уста но ве ни в не го. Те не мо гат та ка съ що да бъ дат пре месте ни 
без тях но пис ме но съгла сие, ос вен ко га то пре мест ва не то се на ла га по чл. 123“. 
В то зи слу чай ста ва ду ма за срод ни ци или сва то ве. 

38 В. „Съдийски вест ник“, № 1 от 25 сеп тем в ри 1933 г., с. 1, 2; № 2 от 25 ок-
том в ри 1933 г., с. 5, 17, 18. 
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тъл ку ва не на съ дър жа нието на чл. 107 и от но ше нието му към 
оста на ли те спор ни чле но ве от ЗУС (чл. 108 и 139, ал. 2). Ръко-
водството на съ юза счи та, че при всич ки слу чаи на наз на че ния и 
по ви ше ния тряб ва да се след ва ре дът на впис ва не в табли ци те – 
да се за поч ва от пър ви те три ма и след то ва да се сли за на до лу по 
спи съ ка. Министър Качаков отстоява обрат но то гле ди ще. То пре-
небрег ва ос нов ния прин цип на из ра бот ва не на табли ци те и тях-
на та глав на цел – да се да де път на най-добри те и най-достойни те 
съ дии. На прак ти ка въз ос но ва на тъл ку ва не то на ми нистъ ра на 
пра во съ дието се сти га до по ло же нието, че с Указ № 536 от 16 
ноем в ри 1933 г. съ дии, които са за пи са ни в че ло то на табли ца та и 
же ла ят по ви ше ние с пре мест ва не на длъж ност та, за която са 
пред ста ве ни, не са по ви ше ни, и обрат но – съ дии, които са след 
тях в табли ца та и не же ла ят по ви ше ние, с пре мест ва не са по ви-
ше ни.39 Тонът на из ло же нието е ко рек тен и вни ма те лен, а из во-
ди те – яс ни и обос но ва ни. Ръководството на съ юза не отри ча до-
бри те на ме ре ния на ми нистър Качаков, не се съм ня ва в то ва, че 
той е дейст вал добро съ вест но, ръ ко во ден от своите раз би ра ния и 
в ин те рес на пра во съд но то де ло – то оспор ва един ст ве но пра вил-
ност та на виж да нията му от нос но при ло же нието на за ко на.

СБА не взе ма офи циал но от но ше ние по спо ра, но „Адво кат-
ски преглед“ из ли за със спе циал на ста тия. След ана лиз на диску-
сион ни те чле но ве 107, 108 и 139, ал. 2 ЗУС ано ним ният ав тор за-
вър ш ва: „стру ва ни се, че то ва из ход но ста но ви ще на УС на 
Съюза на бъл гар ски те съ дии не е пра вил но“.40 Макар и не ед но-
знач но и убе ди тел но, той приз на ва дейст вията на ми нистъ ра за 
пра во мер ни. Позициите на два та съ юза се раз ми на ват и по въпро-
са за пра во то на ми нистъ ра на пра во съ дието да из би ра съ диите за 
по ви ше ние от об щи те табли ци и напра ве ни те пред ставя ния.

През същата го ди на в от но ше нията меж ду СБС и СБА въз-
ник ват из вест ни пробле ми, които, по ра ди то ва че са не очак ва ни, 
пре диз вик ват раз д раз не ние и ра зо ча ро ва ние у част от съ дийст во-
то. Ръко водството на Дупнишкия клон на СБА из пра ща офи циал-
но пис мо до ми нистър Качаков с иска не да бъ де пре местен ми ро-
вият съ дия Панов по ра ди по ве де ние, не съ от ветст ва що на съ-
дийско то му достойн ст во. Писмото ста ва ед но от съ обра же нията, 
с които ми нистъ рът на пра во съ дието мо ти ви ра ре ше нието си за 

39 Пак там, № 2 от 25 ок том в ри 1933 г., 17–18. 
40 Член 107, 108 и 139 ал. 2 от Закона за устройст во то на съ ди ли ща та. – 

Адвокатски преглед, № 18 от 1 яну ари 1934 г., 85–89. 
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пре мест ва не то на съ дията. УС на СБС оце ня ва слу чи ло то се ка то 
„опас на проява“, която мо же да има се риоз ни после ди ци и да за-
сег не от но ше нията меж ду два та съ юза. УС на СБС от бе ляз ва със 
за до вол ст во фак та, че пис мо то не по лу ча ва под кре па та на ад во-
кат ска та ко ле гия в гра да.

По по вод на раз ли чията в оценка та на дейност та на ми-
нистъ ра УС на СБА из пра ща пис мо до ко ле ги те си съ дии, в което 
поста вя ре ди ца конкрет ни въпро си и настоява за из ри чен от го вор 
по тях. Ръководството на СБС не се съ обра зя ва с то ва изиск ва не 
и спо де ля об що то си мне ние по пробле ма. То пра ви пре ценка на 
из ло же ни те слу чаи и счи та, че те не да ват ос но ва ние да се го во ри 
за кон ф ликт меж ду два та съ юза. При от кри ва не то на ХV об що 
го диш но събра ние (15–16 април 1934 г.) Н. П. Георгиев опре де ля 
от но ше нията меж ду два та срод ни и брат ски съ юза ка то „ко рек т-
ни“.41 Това по ня тие се из пол з ва за пър ви път. В от че та на УС на 
СБС, про че тен от д-р К. Партов, се от хвър лят об ви не нията, проз-
ву ча ли на ХІІ об що го диш но събра ние на СБА за въз приема не на 
так ти ка та на отстъпле ние или „скръсте ни ръ це“, до ве ла до „вне-
за пен обрат“ в по ве де нието и дейст вията на съ юза. Д-р Пар тов 
обяс ня ва и оправ да ва по зи цията на СБС с не об хо ди мост та да се 
от чи та връз ка та меж ду Министерството на пра во съ дието и съ-
юза, обе ди ня ващ съ диите, които са но си те ли на съ деб на та власт 
и „на то ва ос но ва ние имат свое соб ст ве но по ло же ние и пра ва“. В 
то зи сми съл Н. Георгиев от бе ляз ва пред де ле га ти те, че е нор мал-
но и до пусти мо две те ор га ни за ции да имат раз лич ни раз би ра ния 
по ня кои въпро си, което не зна чи, че от но ше нията им не са 
добри. Позицията му се спо де ля от Гр. Стойчев – член на Плов-
дивския окръ жен съд. По-раз лич но е виж да не то на Н. Христов – 
член на Пловдивския апе ла ти вен съд. Според не го от но ше нията с 
ад во кат ския съ юз „не са точ но та ки ва или та ка добри как то в ми-
на ло то“. Той при зо ва ва да се въз ста но ви „хар мо нията меж ду два-
та съ юза“, а бъ де щият УС на СБС да напра ви потреб но то за 
отстра ня ва не на не до ра зу ме нията, ка то се за па зи достойн ст во то 
на два та съ юза. Н. Шаранков – член на Софийския окръ жен съд, 
съ що от бе ляз ва, че от но ше нията меж ду два та съ юза „не са та ки-
ва, как ви то би тряб ва ло да бъ дат“, но не виж да ви на за то ва в съ-
дийст во то.42

41 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 16, л. 5; в. „Съдийски вест ник“, № 8 от април 
1934 г., с. 115. 

42 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 16, л. 16, 28–29; в. „Съдийски вест ник“, № 8 от 
април 1934 г., с. 119, 123, 126–127. 
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Извън по со че ни те слу чаи сътруд ни чест во то меж ду СБС и 
СБА про ти ча в нор мал но то, тра ди цион но русло, което им да ва 
ос но ва ние взаим но да се на ре кат „брат ски“. По ре ше ние на ръ ко-
вод ст ва та на два та съ юза се съз да ва об ща библиоте ка в Дома на 
прав ни ци те. Приета е и съв мест на програ ма за посре ща не то на 
де ле га цията на югослав ски те съ дии. Тези и дру ги по доб ни при-
ме ри на цен трал но и мест но рав ни ще пот вър ж да ват ду ми те на Н. 
Георгиев, че въпро сът за пробле ми във взаимо от но ше нията меж-
ду два та съ юза „се раз духва съ вър ше но из лиш но“, за що то те про-
дъл жа ват да бъ дат „добри“. Подходът и оценка та му на ми рат 
пот вър ж де ние в при ветст вието на СБА и на Висшия ад во кат ски 
съ вет до ХV об що го диш но събра ние, про че те но от проф. д-р 
Фаденхехт.43

Почерпили опит и мъд рост от слу чи ло то се през 1928 г., без 
да пре небрег ват раз ли чията в по зи циите си, по вре ме на управле-
нието на Народния блок и две те ор га ни за ции се ръ ко во дят в 
своите дейст вия от об щи те си це ли и ин те ре си те на пра во съ дието 
и да ват своя при нос за не го во то усъ въ ршен ст ва не и по добря ва не.

43 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 16, л. 8–11, 29; в. „Съдийски вест ник“, № 8 от 
април 1934 г., 116–117, 126–127.


