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В края на 2019 г. с под кре па та на Фондация „Америка за 
България“ Съюзът на съ диите в България из да де кни га та на 
доц. д. и. н. Евгени Йочев „Несменяемостта на съ диите и про ку-
ро ри те (1879–1944)“. Научен ре дак тор на обем ния труд от 535 
стра ни ци е Даниела Доковска, а гра фич но то офор м ле ние е де ло 
на Кирил Златков.

Книгата на Евгени Йочев е пос ве те на на един из клю чи тел но 
ва жен и ак ту ален за прав на та и исто ри ческа та наука проблем – 
ут вър ж да ва не то и при ла га не то на ста ту та на нес ме ня емост на 
бъл гар ски те ма гистра ти в пе риода от приема не то на Търновската 
кон сти ту ция през 1879 г. до по ли ти ческа та про мя на през 1944 г. 
Тя да ва въз мож ност да се от кроят ре ди ца спе ци фич ни чер ти на 
бъл гар ска та сле дос во бож ден ска съ деб на систе ма и да се напра вят 
по учи тел ни из во ди за съв ре мен но то пра во раз да ва не у нас.

Изворовата ба за на то зи научен труд е бо га та и раз но образ-
на. Авторът е про учил огро мен ар хи вен ма те риал от фон до ве те 
на Централния дър жа вен ар хив, Българския исто ри чески ар хив 
при Националната библиоте ка „Св. св. Кирил и Методий“ и 
Научния ар хив на Българската ака де мия на науки те. На научен 
ана лиз са под ло же ни и де сет ки публи ку ва ни до ку мен ти, ста-
тисти чески из да ния, пе риоди чен пе чат, днев ни ци и спо ме ни.

От за дъл бо че ния исто риограф ски преглед на публи ка циите 
по те ма та от пра висти и исто ри ци, напра вен в уво да на кни га та, е 
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яс но, че в исто ри ко-прав на та ли те ра ту ра ня ма дру го ця лост но из-
след ва не по раз глеж да на та пробле ма ти ка. В та зи ши ро ка ин тер-
дис ципли нар на те ма ав то рът се е ориен ти рал глав но към нейни те 
исто ри чески аспек ти – въз ник ва не то и раз ви тието на идеята за 
въ веж да не и ут вър ж да ва не на прин ци па за нес ме ня емост на съ-
диите и про ку ро ри те, по ли ти ка та на от дел ни те бъл гар ски пра ви-
тел ст ва при за ко но да тел но то уреж да не на та зи ма те рия, от но ше-
нието на по ли ти чески те пар тии към прак ти ческа та ре али за ция на 
то зи прин цип, по зи циите на про фе сионал ни те ор га ни за ции на 
юристи те по ста ту та на ма гистра ти те в стра на та и дру ги.

В из ло же нието на кни га та Евгени Йочев из хож да от кон сти-
ту цион ни те поста нов ки за раз де ле нието на власти те в Тре та та 
бъл гар ска дър жа ва (за ко но да тел на, изпъл ни тел на и съдебна) и от 
прак ти ческо то при ло же ние на те зи поста нов ки. Той под чер та ва, 
че Търновската кон сти ту ция опре де ля съ деб на та власт ка то са-
мостоятел на и не за ви си ма, но не по соч ва ос нов ни те прин ци пи, 
вър ху които та зи власт се из граж да и които га ран ти рат не за ви си-
мост та на ма гистра ти те. Нейният член 13 гла си: „Съдебната власт 
във всич ка та ней на ши ри на при над ле жи на съ деб ни те места и ли-
ца, които дейст ват от име то на кня за. Отно шенията на кня за към 
тия места и ли ца се опре де лят чрез осо бе ни на ред би“. Този текст 
от Конституцията по каз ва, пър во, че бъ де що то устройст во на съ-
деб на та систе ма в стра на та се пре доста вя на за ко но да тел на та 
власт, и вто ро, че в нея ня ма из рич но изиск ва не за нес ме ня емост 
на ма гистра ти те. Авторът пра вил но от бе ляз ва, че при про ме ни те 
в Търновската кон сти ту ция, напра ве ни през 1893 и 1911 г., то зи 
текст е за па зен в съ щия вид, за що то устрой ва по ли ти чески те пар-
тии в стра на та, които, ко га то са на власт, из ме нят и до пъл ват съ-
до устройст ве ни те за ко ни съ образ но своите по ли ти чески виж да-
ния и ин те ре си и в за ви си мост от конкрет на та по ли ти ческа си-
туация.

Едно от ос нов ни те пости же ния на Евгени Йочев в кни га та е 
обос нов ка та на ста ту та на нес ме ня емост та ка то ос но во по ла гащ 
прин цип на съ деб но то устройст во. На ре ди ца места в нея е из тък-
на то, че нес ме ня емост та на съ диите и про ку ро ри те е обусло ве на 
и произ ти ча от раз де ле нието на власти те и че тя е ед но от усло-
вията за га ран ти ра не на са мостоятел ност та и не за ви си мост та на 
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съ деб на та систе ма. Авторът раз глеж да нес ме ня емост та ка то същ-
ност на чер та в раз ви тието на съ деб на та систе ма, която оси гу ря ва 
не за ви си мост та на ма гистра ти те от изпъл ни тел на та власт. Той 
со чи, че то зи прин цип е тяс но свър зан и с прин ци па на непри кос-
но ве ност та и че те са в ос но ва та на прав ния ста тус на ма гистра ти-
те и в раз ви тието на бъл гар ско то пра во съ дие. От дру га стра на, за 
ав то ра нес ме ня емост та е важ на част от идейна та и по ли ти ческа та 
бор ба в сфе ра та на съ до устройст во то и отра же ние на по ли ти ка та 
на от дел ни те пар тии в та зи област. Той до каз ва, че въ веж да не то и 
ут вър ж да ва не то на нес ме ня емост та на съ диите и про ку ро ри те в 
бъл гар ско то за ко но да тел ст во е дъ лъг и про ти во ре чив про цес, 
кой то об хва ща ня кол ко де се ти ле тия от но ва та ни исто рия.

Пълно и ар гу мен ти ра но в кни га та е раз крит и обос но ван 
бъл гар ският мо дел на при ла га не на прин ци па на нес ме ня емост та 
на ма гистра ти те през це лия раз глеж дан пе риод (от 1879 до 
1944 г.). Авторът обоб ща ва, че то ва е мо дел на услов на, частич на 
и поетап на нес ме ня емост, кой то е съ обра зен как то с ня кои от ев-
ро пейски те прак ти ки, та ка и със спе ци фич ни те усло вия в Бълга-
рия, и осо бе но – със състоянието на са ма та съ деб на систе ма. 
Същевременно то зи мо дел е ре зул тат на по ли ти ческа це ле съ-
образ ност и на тиск от стра на на прав на та об щ ност в стра на та, ка-
то пър во об хва ща съ диите и на мно го по-къ сен етап – и про ку ро-
ри те. Що се от на ся до външ ни те влияния, в из след ва не то се под-
дър жа твър де нието, че до 1910 г. се след ва руският мо дел на съ-
до устройст во, а след то ва – за пад ноев ро пейският (на Италия и 
Франция).

Много из чер па тел но в ра бо та та е раз кри то за ко но да тел но то 
уреж да не на ста ту та на нес ме ня емост на бъл гар ски те ма гистра ти. 
С мно го под ро бен фак то ло ги чески ма те риал ав то рът се спи ра на 
за ко ни те за устройст во на съ ди ли ща та (от 1880, 1883, 1899 и 
1926 г.), на тех ни те из ме не ния и до пъл не ния (от 1899, 1910, 1911, 
1914, 1917 и 1922 г.), на за ко нопроек ти те за устройст во на съ ди-
ли ща та от 1895 и 1897 г. (нев не се ни за об съж да не в пле нар на та 
зала), на Наредбата-за кон за устройст во то на съ ди ли ща та от 
1934 г. и нейни те из ме не ния и до пъл не ния от 1935, 1936, 1941 и 
1943 г. Авторът просле дя ва всич ки съ щест ву ва щи ва риан ти на 
посте пен но то раз ши ря ва не на нес ме ня емост та на съ диите от 1880 
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до 1943 г. и на възприема не то на прин ци па на нес ме ня емост на 
про ку ро ри те след 1934 г., за да стиг не до обоб ща ва щия из вод, че 
съглас но за ко но во то по ло же ние от 1 април 1943 г. всич ки съ дии 
и про ку ро ри в България, прослу жи ли най-мал ко 3 го ди ни на ре-
дов на съ дийска и про ку рор ска длъж ност, ста ват нес ме ня еми. 
Изключителна заслу га на ав то ра е, че е раз крил то зи за ко но да те-
лен про цес в не го ва та пъл но та – под го тов ка на за ко нопроек ти те 
от спе циал ни те юри ди чески ко ми сии, об съж да не то им в Мини-
стер ския съ вет и Народното събра ние и тях но то окон ча тел но 
приема не от пар ла мен та.

Важен мо мент в кни га та е изяс ня ва не то на идейни те въз гле-
ди на по ли ти чески те пар тии по въпро са за пра во раз да ва не то в 
стра на та. Показана е ево лю цията във виж да нията на ос нов ни те 
по ли ти чески си ли в България (Народната пар тия, Либералната 
пар тия, Демократическата пар тия, БЗНС, Демократическия сго-
вор и др.) по пробле ма за въ веж да не то и при ла га не то на ста ту та 
на нес ме ня емост на ма гистра ти те. Изтъкната е ха рак тер на та за 
бъл гар ска та дейст ви тел ност в края на ХIХ и през пър ва та по ло ви-
на на ХХ век по ли ти ческа пар ти зан щи на във връз ка с то ва на-
стоятел но иска не на прав на та об щ ност. На ос но ва та на ана ли за на 
пар тийни те програ ми и на ня кои пре диз бор ни пар тий ни до ку мен-
ти ав то рът заклю ча ва, че тек стът за не за ви си мост на съ деб на та 
систе ма заема цен трал но място в тях, но ко га то ста нат управля ва-
щи, по ли ти чески те пар тии про ме нят своите по зи ции, ка то се 
стре мят да поста вят пра во раз да ва не то в своя за ви си мост. Затова 
на пъл но отри ца тел но се посре ща от тях идеята нес ме ня емост та 
на съ диите да е ва лид на от де ня на наз на ча ва не то им на длъж-
ност.

С го ля ма точ ност и из чер па тел ност се от ли ча ва ана ли зът на 
Евгени Йочев на от но ше нието на про фе сионал ни те ор га ни за ции 
на юристи те към за ко ни те и за ко нопроек ти те за устройст во на съ-
ди ли ща та. Прецизна е и не го ва та оценка на ре ше нията на об щи те 
събра ния на Съюза на бъл гар ски те съ дии, Съюза на бъл гар ски те 
ад во ка ти и Събора на бъл гар ски те прав ни ци, в които не из мен но 
фи гу ри рат иска нията за не за ви си мост на съ деб на та систе ма, не-
сме ня емост на съ диите и про ку ро ри те и по добря ва не на усло-
вията на тях на та ра бо та. Убедителна е и те за та на ав то ра за 
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постоян ния и не из бе жен сблъ сък меж ду прав на та об щ ност в стра-
на та и управля ва щи те по ли ти чески си ли по ос нов ни те въпро си на 
бъл гар ско то съ до устройст во. 

Специално място в раз ра бот ка та на Евгени Йочев е от де ле но 
и на ро ля та на ми нистри те на пра во съ дието за ут вър ж да ва не то на 
ста ту та на нес ме ня емост на бъл гар ски те ма гистра ти. За ав то ра 
ня ма съм не ние, че имен но чрез ми нистри те на пра во съ дието 
изпъл ни тел на та власт осъ щест вя ва об щия над зор над съ деб ни те 
места и ли ца и упраж ня ва по ли ти чески кон трол над ця ла та съ деб-
на власт.

Трудът на Евгени Йочев има ха рак тер на за дъл бо че но прав-
но-исто ри ческо из след ва не и съв сем заслу же но през 2013 г. на 
ав то ра бе при съ де на науч на та сте пен „док тор на исто ри чески те 
науки“ за ди сер та ция на съ ща та те ма.

Книгата в настоящия ва риант е ос нов но пре ра бо те но и до-
пъл не но из да ние на ди сер та цията. Тя се от ли ча ва с яс ни по зи ции 
на ав то ра по раз глеж да ни те прав ни и исто ри чески въпро си. 
Неговият език и стил в из ло же нието са на ви со ко рав ни ще. Няма 
съм не ние, че из след ва не то на доц. д. и. н. Евгени Йочев ще пре-
диз ви ка опре де лен ин те рес не са мо сред спе циалисти те по исто-
рия на бъл гар ска та дър жа ва и пра во, сту ден ти те от прав ни те спе-
циал ности в уни вер си те ти те, прак ти ку ва щи те съ дии, про ку ро ри, 
сле до ва те ли и ад во ка ти, но и сред по-ши ро ки кръ го ве на бъл гар-
ска та об щест ве ност.


