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Учредителното събра ние на Съюза на бъл гар ски те съ дии 
(СБС) се про веж да на 15 сеп тем в ри 1919 го ди на. В ра бо та та му 
участ ват 30 съ дии, които под ръ ко вод ст во то на Никола Чехларов 
(под пред се да тел на Софийския апе ла ти вен съд) приемат уста ва 
на ор га ни за цията. Поради напред на ло то вре ме събра нието про-
дъл жа ва на 19 с.м., ко га то е из бран и пър вият упра ви те лен съ вет 
(УС) на съ юза в състав: пред се да тел – Филип Попов (пред се да тел 
на от де ле ние във ВКС), секре тар – Никола Чехларов, ка сиер – 
Димитър Георгов (ІІІ софийски ми ро ви съдия), ре дак то ри: Христо 
Т. Пиперков (член на Софийския апе ла ти вен съд) и Никола 
Балабанов (член на Софийския окръ жен съд), съ вет ни ци: Свето-
слав Велчев (про ку рор на от де ле ние при Върховния касационен 
съд) и Константин Белчев (член на Софийския окръ жен съд).1

Създаването на СБС е ед на „сме ла и ре ши тел на крач ка“, на-
ло же на от „но во то вре ме“, „про дукт на но ви те усло вия за жи вот“, 
въз ник на ли след Първата све тов на вой на.2 То е ре зул тат от дейст-
вието на ре ди ца фак то ри ка то: състоянието на пра во раз да ва не то 
и нуж да та от спеш ни ре фор ми в област та на съ до устройст во то, 

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки.
1 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 62, л. 309; а. е. 98, л. 78; а. е. 100, л. 2; вж. 

Основаването на съ юза. – В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 1 от 
5 ноем в ри 1919 г., с. 5.

2 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 1 от 5 ноем в ри 1919 г., 
с. 1; № 5 от 5 яну ари 1920 г., с. 5; в. „Съдийски вест ник“, № 15 от 5 април 
1923 г., с. 3.
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теж ко то ма те риал но по ло же ние на съ диите и ло ши те усло вия в 
съ ди ли ща та, без дейст вието и неефек тив на та по ли ти ка на управ-
ля ва щи те. 

Възникването на СБС е пре диз ви ка но от небла гоприят ни те 
по ли ти чески и ико но ми чески усло вия „за нор мал но то раз ви тие 
на пра во съд но то де ло“3. Именно те при нуж да ват и заста вят ма-
гистра ти те „да се ор га ни зи рат в своя чисто про фе сионал на ор га-
ни за ция“4.

Не по-мал ко важ ни при чи ни са край но теж ко то ма те риал но 
по ло же ние на съ диите и про ку ро ри те, лип са та на адек ват на дър-
жав на по ли ти ка и на по зи тив но от но ше ние на об щест во то към 
пробле ми те на пра во раз да ва не то. Съдебната власт е „уни зе на, и 
по си ла та на об стоятел ст ва та, е тлас на та в пъ тя на па де нието“ и 
един ст ве но мо рал ният дълг и ви со ки те добро де те ли на ма гистра-
ти те не поз во ля ват да се стиг не до то ва по ло же ние.5 Въпреки са-
моприз на нието, че „ня ма по-инер т на и неспо соб на към ор га ни зи-
ран жи вот про фе сия“ от тях на та, те проявя ват ра зум и прак ти-
чески усет, пре одо ля ват апа тията и съм не нията, во де ни от раз би-
ра не то, че „си ла та на да де на про фе сия... не е са мо в ка чест во то и 
достойн ст во то на нейни те но си те ли, но и в тях но то съз на ние, ор-
га ни зи ра ност, спло те ност и дис ципли ни ра ност“6. 

Независимо от обек тив ни те пред постав ки и усло вия за то ва 
без вътреш на та нагла са, го тов ност и ре ши мост за конкрет ни 
дейст вия на част от со фийски те съ дии и про ку ро ри и без под кре-

3 Вж. в. „Съдийски вест ник“, № 17–18 от 20 май 1929 г., с. 4; ЦДА, ф. 833 К, 
оп. 2, а. е. 9, л. 7; Партов, К. Двадесет го ди ни от ос но ва ва не то на на шия съ юз. – 
В. „Съдийски вест ник“, № 1, сеп тем в ри 1939 г., с. 3.

4 Близнаков, Г. Всички в съ юза. – В. „Съдийски вест ник“, № 6 от 20 ноем в-
ри 1924 г., с. 2.

5 До г-на ми нистра на пра во съ дието. – В. „Известия на Съ юза на бъл гар ски те 
съ дии“, № 1 от 5 ноем в ри 1919 г., с. 3; Кючуков, В. Магистратурата и пред ва-
ри те лен проект за ре фор ми. – Юридическа ми съл, 1919, № 2, с. 24; Бобчевски, 
П. Българското пар ла мен тар но управле ние. Критичен преглед. С.: С. М. 
Стайков, 1923, с. 53.

6 Близнаков, Г. Всички в съ юза. – В. „Съдийски вест ник“, № 6 от 20 ноем-
ври 1924 г., с. 2.
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па та на съсло вието от стра на та ос но ва ва не то на съ юза би би ло 
не въз мож но. 

В на ча ло то СБС обе ди ня ва в своите ре до ве съ дии, про ку ро-
ри и ад во ка ти. Първоначално ад во ка ти те са пъл ноправ ни чле но-
ве, но след обра зу ва не то на Съюза на бъл гар ски те ад во ка ти (СБА) 
на 20 ноем в ри 1920 г. и про ме ни те в уста ва на съ дийския съ юз 
(29 април 1921 г.) те са приз на ти за из вън ред ни чле но ве. През 
1926 г. но та ри уси те и съ дия-из пъл ни те ли те по лу ча ват пра во да 
бъ дат ре дов ни чле но ве на съ юза. 

В уста ва, приет от уч ре ди тел но то събра ние, са фор му ли ра ни 
яс но и конкрет но це ли те на ор га ни за цията. Уставът не е ут вър ден 
от ми нистъ ра на пра во съ дието Александър Радолов с мо ти ва, че 
про ти во ре чи на за ко на за сдру жа ва нията на чи нов ни ци те и слу-
жа щи те.7 Министър Радолов поста вя две усло вия за офи циал но то 
приз на ва не на уста ва, които са от кри то по ли ти чески ан га жи ра ни: 
1) от чл. 2 да от пад не цел та съ юзът „...да за щи та ва мо рал ни те и 
ма те риал ни те ин те ре си на съ диите“ и 2) ад во ка ти те да бъ дат 
приз на ти за из вън ред ни, а не за ре дов ни чле но ве на ор га ни за-
цията.8 В съз да ла та се си ту ация трич лен на ко ми сия в състав Св. 
Велчев, Хр. Пиперков и Д. Бочаров из ра бот ва проект, съ обра зен с 
по со че ни те усло вия.9 На 7 май про ме ни те в уста ва са гла су ва ни 
от Второто об що го диш но събра ние на ор га ни за цията. Премах-
ването на текста съ юзът „...да за щи та ва мо рал ни те и ма те риал ни-
те ин те ре си на съ диите“ се обос но ва ва с фак ти ческо то му включ-
ва не по съ щест во в ос нов на та цел: „пов ди га не и усъ вър шен ст ву-
ва не на пра во съд но то де ло“ в стра на та.10 В то зи сми съл П. Сте-
фанов образ но, но точ но обоб ща ва: „Формата се по жер т ву ва, но 
съ дър жа нието оста на“11. Дейността на ор га ни за цията през след-

7 Обн., ДВ, № 45 от 28 фев ру ари 1907 г.
8 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 18–19 от 20 май 1921 г., 

с. 4, 7.
9 Пак там, с. 4.
10 Пак там, с. 7.
11 Стефанов, П. Независимост и нес ме ня емост. – В. „Съдийски вест ник“, 

№ 12 от 20 фев ру ари 1922 г., с. 3.
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ва щи те го ди ни пот вър ж да ва на пъл но пра вил ност та на то ва ре ше-
ние. 

Според но вия чл. 2 СБС си поста вя за цел: „а) да спло ти бъл-
гар ски те съ дии за зад руж на ра бо та и съ дейст вие за пов ди га не и 
усъ вър шен ст вуване на пра во съд но то де ло; б) да раз ви ва ко ле-
гиал ни те от но ше ния меж ду съ диите“12. 

С приемането на уста ва се га ран ти ра съ щест ву ва не то на 
съ юза и се от кри ва пъ тят за пол зот вор на та му дейност за ут вър-
ж да ва не на не за ви си мост та и ста бил ност та на пра во съд но то де ло 
в стра на та. 

До 1934 г. СБС про веж да ре дов ни об щи събра ния вся ка го-
ди на по тра ди ция през великденските праз ни ци. На 28 ок том в ри 
с.г. в съ от ветст вие с изиск ва нията на Наредбата-за кон за про фе-
сионал ни те сдру же ния на дър жав ни те слу жи те ли13 Второто из-
вън ред но об що събра ние пре име ну ва ор га ни за цията на Сдруже-
ние на бъл гар ски те съ дии. Оттогава ре дов ни те об щи събра ния 
за поч ват да се про веж дат през две го ди ни. До 1945 г. са про ве де-
ни две из вън ред ни и 19 ре дов ни об щи събра ния.

През раз лич ни те го ди ни СБС пре жи вя ва се риоз ни ор га ни за-
цион ни и фи нан со ви труд ности. Независимо от то ва съ юзът се 
ут вър ж да ва ка то ма со ва ор га ни за ция на съ диите и про ку ро ри те у 
нас, която за паз ва своята ця лост и един ст во до сре да та на 40-те 
го ди ни на ХХ век. Редовните чле но ве са не го ва та истин ска мо-
рал на и гра див на си ла. Малко са ма гистра ти те, които го на пускат 
по ед ни или дру ги при чи ни или от каз ват да вля зат в не го. Това е 
ед на от от ли чи тел ни те му ха рак те ристи ки.

Важно зна че ние за ор га ни за цион но то раз ви тие и укреп ва не 
на съ юза, за обе ди ня ва не то в не го на всич ки съ дии и про ку ро ри 
има пе чат ният ор ган на СБС – в. „Известия на Съюза на бъл гар-
ски те съ дии“, чий то пър ви брой из ли за на 5 ноем в ри 1919 го ди на. 
Две го ди ни по-къс но той е пре име ну ван на в. „Съдийски вест-
ник“ с под загла вие Орган на Съюза на бъл гар ски те съ дии (15 де-

12 Устав на Съюза на бъл гар ски те съ дии. С.: печ. Гладстон, 1921, с. 3.
13 Обн., ДВ, № 96 от 30 юли 1934 г.
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кем в ри 1921 г.). През го ди ни те вест ни кът из пъл ня ва с чест поста-
ве ни те му за да чи: „да слу жи по ве че то на ор га ни за цион ни те це ли 
на съ юза“, да ин фор ми ра об щест во то за „по ло же нието, в което се 
на ми ра как то са мо то съ дийст во, та ка и пра во съд но то де ло изоб-
що, ка то по соч ва на всич ки ония ме роприятия и ре фор ми, които 
тряб ва да се из вър шат за усъ вър шен ст ва не то му“14. 

Историята на СБС е исто рия на не го ва та бор ба за не за ви си-
мост на пра во съ дието, за нес ме ня емост на съ диите и про ку ро ри-
те, за за щи та на тех ни те ма те риал ни ин те ре си, ав то ри тет и 
достойн ст во ка то но си те ли на съ деб на та власт. 

СБС е при ну ден да во ди та зи бор ба сре щу всич ки управля ва-
щи пар тии и пра ви тел ст ва, които под ед на или дру га фор ма след-
ват по ли ти ка на на тиск и кон трол над съ деб ни те места и ли ца. 
Съобразявайки се с конкрет ни те усло вия, съ юзът из пол з ва раз-
лич ни сред ст ва и так ти ки за пости га не на своите стра те ги чески и 
крат котрай ни це ли.

Още от пър вия ден на съ щест ву ва не то си СБС се сблъск ва с 
твър да та и не кон струк тив на по ли ти ка на БЗНС, на со че на към 
лик ви ди ра не на нес ме ня емост та на съ диите и по тъп к ва не на не за-
ви си мост та на съ деб на та власт. Както коали цион но то, та ка и са-
мостоятел но то зе ме дел ско пра ви тел ст во пред приемат дейст вия, 
които са в раз рез с раз де ле нието на власти те и за ся гат са мо стоя-
тел ност та на съ деб на та систе ма. През ноем в ри 1919 г. са аресту-
ва ни без съ деб но поста новле ние бив ши сле до ва те ли и про ку ро ри, 
които по вре ме на война та са во ди ли след ст вие про тив вид ни чле-
но ве на зе ме дел ския съ юз. Уволнени са дъл го го диш ни съ дии и 
про ку ро ри при Софийския, Русенския и Пловдивския окръ жен 
съд, без до ри да бъ дат поиска ни лич ни обяс не ния от тях, без ре-
ви зия на дейност та им от ор га ни те на съ деб ния ин спек то рат.15 

14 За съ юз ния ор ган. – В. „Известия на Съюза на българските съ дии“, № 1 от 5 
ноем в ри 1919 г., с. 6.

15 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 56, л. 264–265; Изложение на УС на СБС. – В. 
„Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 2 от 20 ноем в ри 1919 г., с. 1, 12; 
№ 3 от 5 де кем в ри 1919 г., 6–7; № 4 от 20 де кем в ри 1919 г., с. 8.
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Съдийството е об ви не но в пар ти зан ст во, не поч те ност и ко руп-
ция, в „систе ма тич но спъ ва не на пра ви тел ст во то... пол зу вай ки се 
от за ко на за нес ме ня емост та“, как то и в „го ле ми произ во ли спря-
мо ор га ни те на ад ми нистра цията“16. По то зи по вод УС на СБС из-
ли за със спе циал но из ло же ние в за щи та на сво бо да та на съ-
дийско то убеж де ние и про тив не съ обра зе но то със Закона за 
устройст во то на съ ди ли ща та (ЗУС) увол не ние на про ку ро ри те, 
уни зя ва що „достойн ст во то на про ку рор ска та служ ба“17. 

СБС се обя вя ва твър до и ре ши тел но сре щу реч та на 
Ал. Стамболийски, произ не се на на 10 ноем в ри 1919 г. пред ХVІІІ 
ОНС. В нея той за явя ва след но то: „Когато се пов ръ щам вър ху де-
ла та на на ши те ко рон ни съ дии, аз сти гам до ед но ра зо ча ро ва ние. 
През та зи вой на те бя ха впрег на ти в ре ак ционен ре жим, бя ха ко-
рум пи ра ни, бя ха из на си ле ни, бя ха из тър ка ни. Много от съ диите, 
в своите юри ди чески пред раз съ дъ ци и схва ща ния, са неспо соб ни 
да се спра вят с но ви те нуж ди на но во то вре ме“18. 

Обвиненията на ми нистър-пред се да те ля се опре де лят от ръ-
ко вод ст во то на съ юза ка то теж ки „оби ди на ця ло то съ дийст во“, с 
които се урон ва прести жът на съ деб на та власт „как то вътре в 
стра на та, та ка и пред външ ния свят“ и се уби ва „вя ра та на об-
щест во то в съ деб на та власт“19.

Още по-ря зък и ка те го ри чен е д-р Р. Даскалов, кой то на 28 
фев ру ари 1920 г. за явя ва в гр. Сливен, че в стра на та „ня ма съ деб-
на власт“, че бъл гар ско то съ дийст во „не е оправ да ло наз на че-
нието си“ и с дейст вията си пред ставля ва „опо зи ция на добри те 
на чи на ния на пра ви тел ст во то – да из ди ри и на ка же при чи ни те ли-
те на на ционал на та ни ка тастро фа“. На спе циал но събра ние сли-

16 В. „Утро“, № 3316 от 1920 г.
17 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 2 от 20 ноем в ри 1919 г., 

с. 1.
18 В. „Земледелско зна ме“, № 41 от 13 ноем в ри 1919 г., с. 1; Стенографски 

днев ни ци на ХVІІІ ОНС, І РС. С.: ДП, 1919, 33–38; Стамболийски, Ал. Избрани 
произ ве де ния. С.: БЗНС, 1980, 354–355.

19 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 2 от 20 ноем в ри 1919 г., 
с. 1.
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вен ски те съ дии и про ку ро ри от хвър лят об ви не нията и декла ри-
рат, че съ диите не би ха си по мисли ли да пра вят опо зи ция не са мо 
на днеш но то пра ви тел ст во, но и на вся ко дру го, „което ще иска 
да поста ви ав то ри те та на за ко на над во ля та и же ла нието, на кой то 
и да би ло“20. Оценките на два ма та пар тий ни и дър жав ни ръ ко во-
ди те ли не са под кре пе ни от конкрет ни при ме ри и фак ти. Поради 
то ва УС на СБС при зо ва ва ка би не та да на зо ве ви нов ни те ли ца с 
тех ни те име на и да ги ос во бо ди от длъж ност по над леж ния за ко-
нов ред.21

Политиката и дейст вията на зе ме дел ско то пра ви тел ст во са в 
цен тъ ра на вни ма нието на Първото ре дов но об що го диш но събра-
ние на съ юза (7 и 8 април 1920 г.). След за дъл бо чен и всестра нен 
ана лиз де ле га ти те сти гат до из во да, че управля ва щи те це лят „да 
обез ли чат зна че нието и си ла та на съ деб на та власт“ и да под ко па-
ят нейния „престиж пред об щест во то“. В приета та ре зо лю ция се 
настоява съ дийска та са мостоятел ност да се га ран ти ра по за ко нов 
ред, а „нес ме ня емост та на съ диите да се раз ши ро чи и за ли ца та от 
про ку рор ския над зор“. По то зи на чин не за ви си мост та на съ деб-
на та власт се об вър з ва и с въ веж да не то на нес ме ня емост и на про-
ку ро ри те. 

Основното иска не на съ юза за „пъл на не за ви си мост и ав то-
ном ност на съ деб на та власт до сте пен да се са мо кон тро ли ра и са-
мо опре де ля“ заема цен трал но място в одобре на та плат фор ма и 
ди рек ти ва за дейност та на ор га ни за цията и ста ва нейният во дещ 
ло зунг през го ди ни те.22

Земеделското пра ви тел ст во по ла га оче вид ни уси лия, за да 
при ни зи зна че нието и важ ност та на ре ше нията на съ дийския фо-
рум, да при тъ пи об щест ве ния от з вук от тях и най-важ но то – да 
оправ дае и за щи ти своята по ли ти ка. Този под ход про ли ча ва и в 
по ве де нието на ми нистър Радолов по вре ме на сре ща та му с це-
лия състав на УС на СБС, про ве де на на 14 април. Той не приема 

20 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 9 от 5 март 1920 г., 7–8.
21 Пак там, № 2 от 20 ноем в ри 1919 г., с. 1.
22 Пак там, № 12 от 20 април 1920 г., 4–5.
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плат фор ма та и ре зо лю циите на събра нието, които са из пра те ни 
до секре та ря на Министерския съ вет. Упреква съ юза за бър за не то 
му „да из на ся и раз духва не за кон ни те вме ша тел ст ва на ад ми-
нистра тив на та власт и произ вол ни те дейст вия на ад ми нистра тив-
ни те ор га ни, вместо да ги съ об ща ва не му..., за да ту ри край на те-
зи не ред ности“23.

След смя на та на ми нистър Радолов с ми нистър Петър Янев 
(9 ноем в ри 1921 – 14 март 1923) пра ви тел ст во то на БЗНС пред-
приема спеш ни и твър ди дейст вия, на со че ни към огра ни ча ва не на 
нес ме ня емост та на съ диите. Член 14 на Закона за дър жав ни те 
слу жи те ли24 да ва пра во на ми нистъ ра на пра во съ дието да пре-
мест ва съ дии и про ку ро ри „в ин те рес на служ ба та“. В по ве че то 
слу чаи пре мест ва не то не се осъ щест вя ва по ра ди от ка за на ма-
гистра ти те да заемат но ва та длъж ност. Това най-често во ди след 
се бе си до увол не ние или по да ва не на остав ка. Така за ко нът по ся-
га пря ко вър ху съ дийска та нес ме ня емост и пра ви не въз мож на 
нес ме ня емост та на про ку ро ри те. Наред с то ва за ко нът от ме ня и 
спе циал ния За кон за запла ти те на длъж ност ни те ли ца по съ деб-
но то ве дом ст во и поста вя съ диите от но во в об щия щат на дър-
жав ни те слу жи те ли. 

Логичен за вър шек на та зи по ли ти ка е Законът за из ме не ние 
ня кои чле но ве от ЗУС.25 В съ от ветст вие с не го ми нистъ рът на 
пра во съ дието наз на ча ва със за по вед ми ро ви те съ дии, чле но ве те, 
под пред се да те ли те и про ку ро ри те на окръж ни те съ ди ли ща, как то 
и съ деб ни те сле до ва те ли, а пра ви тел ст во то опре де ля с поста-
новле ние броя на съ диите във всич ки съ ди ли ща.26 

Усилията на УС на СБС пре тър пя ват не успех по ра ди не ре-
ши тел на та и не после до ва тел на по зи ция на ми нистър Янев. 
Въпреки че въпро сът за нес ме ня емост та на съ диите е пре ди всич-

23 В. „Известия на Съюза на бъл гар ски те съ дии“, № 12 от 20 април 1920 г., 
с. 7; Да из пъл ним дъл га си. – Пак там, № 7 от 5 де кем в ри 1920 г., с. 1.

24 Обн., ДВ, № 243 от 28 яну ари 1922 г.; № 252 от 9 фев ру ари 1922 г. 
25 Обн., ДВ, № 94 от 29 юли 1922 г.
26 Вж. Йочев Е. Съдоустройството в България. История, прин ци пи, ин сти ту-

ти. 2. доп. и пре раб. изд. С.: Сноумод ДФ, 2015, 246–265. 
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ко от публи чен ха рак тер и ин те рес, той не по лу ча ва не об хо ди ма-
та об щест ве на под кре па.

Третото ре дов но об що го диш но събра ние (21–23 април 
1922 г.) сти га до еди но душ на та оценка, че с чл. 14 и 92 от Закона 
за дър жав ни те слу жи те ли „фак ти чески се уни що жа ва нес ме ня-
емост та на съ диите и тях на та не за ви си мост“. Предвид то ва събра-
нието се обя вя ва: 1) за въз ста но вя ва не на „на ча ла та про ка ра ни в 
от ме не ни те за ко ни за устройст во то на съ ди ли ща та от 1910 и 
1911 г. с не об хо ди ми те по добре ния“ и 2) за раз ши ря ва не на „нес-
ме ня емост та вър ху всич ки съ дии и про ку ро ри“. Събранието да ва 
ман дат на УС на СБС, ако не постиг не опре де ле на та цел – въз ста-
но вя ва не и га ран ти ра не на не за ви си мост та на съ деб на та власт, 
„да сви ка из вън ред но об що събра ние на съ диите, за да се произ-
не се за сред ст ва та и по-на та тъш ни те на чи ни на дейст вия на 
съюза“. 

Твърдата по ли ти ка на пра ви тел ст во то да ва ос но ва ние на УС 
на СБС да ор га ни зи ра Пър во то из вън ред но об що събра ние на съ-
юза. То се про веж да на 5–6 ав густ 1922 го ди на. Сред ре ше нията 
му се от кроява го тов ност та на съ дийст во то „да бра ни съ дийска та 
не за ви си мост, а заед но с то ва и истин ско то пра во съ дие“ с всич ки 
достой ни за не го во то по ло же ние сред ст ва. Събранието обръ ща 
спе циал но вни ма ние на не об хо ди мост та да се пре дупре ди граж-
дан ст во то за опас ности те, които го гро зят от уда ри те вър ху не за-
ви си мост та на съ деб на та власт, как то и да се при зо ве за об ща 
бор ба в ней на за щи та.27 

Въпреки обе ща нията на ми нистър Янев пра ви тел ст во то не 
се съ обра зя ва с пред ло же нията и иска нията на съ юза. Продъл-
жават съкра ще нията и пре мест ва нията на нес ме ня еми съ дии. В 
та зи си ту ация Четвъртото об що го диш но събра ние (13 и 14 април 
1923 г.) из ди га ло зун га за въз ста но вя ва не на нес ме ня емост та на 
съ диите, за пости га не то на пъл на нес ме ня емост на съ диите и про-
ку ро ри те „ка то не об хо ди ма и на ле жа ща за пра вил но то раз ви тие и 
напре дък на пра во съд но то де ло в България“28. 

27 В. „Съдийски вест ник“, № 1 от 10 сеп тем в ри 1922 г., 4–5. 
28 Пак там, с. 7.
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По вре ме на управле нието на Народния/Демократическия 
сго вор то ва е ос нов на та и най-важ на за да ча на съ юза, която той 
успя ва да ре ши, ма кар и частич но.

Още на сре ща та си с ми нистъ ра на пра во съ дието Боян 
Смилов (14 юни 1923 г.) УС на СБС се обя вя ва за „въз ста но вя ва-
не на съ дийска та нес ме ня емост и раз ши ря ва не то ѝ и вър ху про-
ку ро ри те, в най-близ ко вре ме“, след вай ки прин ци пи те на за ко на 
от 1910/1911 го ди на.29 

Независимо от пре диз бор но то му обе ща ние и спе циал на та 
ди рек ти ва на Министерството на пра во съ дието, в която нес ме ня-
емост та на про ку ро ри те е въз диг на та в ос но вен прин цип на но вия 
съ до устройст вен за кон, Демократическият сго вор и пра ви тел ст-
во то на проф. Ал. Цанков (22 сеп тем в ри 1923 – 4 яну ари 1926) се 
от каз ват пър во на чал но мъл ча ли во, а след то ва и от кри то от въ-
веж да не то на про ку рор ска та нес ме ня емост. До края на управле-
нието на Сговора всич ки ми нистри на пра во съ дието ще из пол з ват 
фор му ли ров ка та на ми нистър Рашко Маджаров (29 яну ари 1924 – 
3 ноем в ри 1924), че има „спънки от из вест ни ме ро дав ни кръ го-
ве“30, за да оправ да ят своето без дейст вие или без си лие и да 
прикрият дейст ви тел ни те це ли и на ме ре ния на управля ва щи те.

При об съж да не то на но вия за ко нопроект за устройст во то на 
съ ди ли ща та ми нистър Цвятко Бобошевски за щи та ва от ка за на 
пра ви тел ст во то да въ ве де нес ме ня емост на про ку ро ри те с лип са-
та на по доб на прак ти ка в Европа и със за да чи те и от го вор ност та 
на про ку ро ри те в теж ка та по ли ти ческа об ста нов ка. Парламен-
тарното мно зин ст во от хвър ля иска нията на съ юза. Член 138 на 
ЗУС пред виж да всич ки съ дии ос вен до пъл ни тел ни те, но та ри уси-
те и съ дия-из пъл ни те лите да „ста ват нес ме ня еми след ка то са 
прослу жи ли най-мал ко три го ди ни ка то ти ту ляр ни съ дии или за-
мест ни ци про ку ро ри. Те ста ват сме ня еми след на вър ш ва не на 
60 г. въз раст“31. 

29 В. „Съдийски вест ник“, № 1 от 5 сеп тем в ри 1923 г., с. 1.
30 Пак там, № 14 от 20 март 1924 г., с. 1.
31 Обн., ДВ, № 226 от 2 яну ари 1926 г.
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Тези раз по ред би не удовлет во ря ват ор га ни зи ра но то съ-
дийст во. На 19 март 1926 г. на сре ща с но вия ми нистър на пра во-
съ дието проф. д-р Тодор Кулев (4 яну ари 1926 – 15 май 1930) УС 
на СБС от но во настоява за въ веж да не на нес ме ня емост на про ку-
ро ри те. Въпреки лич на та си под кре па ми нистъ рът на пра во съ-
дието об вър з ва ре ша ва не то на пробле ма с „по ли ти ческия мо мент 
и по ло же нието на дър жа ва та“. Според не го от кри та та бор ба на 
дър жа ва та „с еле мен ти те на раз ми рие и раз ру ше ние... на ла гат, 
по ра ди го ля ма та власт на про ку ро ра послед ният да не бъ де нес-
ме ня ем“.32 

След ка то Третият съ бор на прав ни ци те (6–7 май 1926 г.) се 
обя вя ва за „уста но вя ва не на пъл на нес ме ня емост на съ диите, 
която да се раз ши ри и раз простре и вър ху про ку ра ту ра та“33, ми-
нистър Кулев приз на ва публич но, че до то зи мо мент не е пра вил 
опи ти да про ка ра про ку рор ска та нес ме ня емост по ра ди лип са та на 
„наз ре ли бла гоприят ни усло вия“34. Той е по ред ният ми нистър, 
кой то поема вър ху се бе си от го вор ност та за без дейст вието на 
пра ви тел ст во то.

За СБС ду ми те на пра во съд ния ми нистър са ясен сиг нал, че 
при управле нието на Демократическия сго вор нес ме ня емост та на 
про ку ро ри те ня ма да бъ де въ ве де на. Въпреки то ва, во де ни от раз-
би ра не то, че про ку рор ска та нес ме ня емост „не е ед но вре мен но 
иска не“, де ле га ти те на Осмото об що го диш но събра ние (29 април 
1927 г.) за явя ват твър да та ре ши мост на съ юза да про дъл жи бор-
ба та докрай.35

32 В. „Съдийски вест ник“, № 14 от 20 март 1926 г., 1–2; № 17 и 18 от 20 май 
1927 г., с. 7; в. „Демократически сго вор“, № 734 от 30 март 1926 г., с. 2; ЦДА, ф. 
537 К, оп. 1, а. е. 5, л. 2.

33 Реферати и ре зо лю ции на Третия съ бор на бъл гар ски те прав ни ци, състоял 
се в София на 6 и 7 май 1926 г. Под ре дак цията на Н. П. Бояджиев, ад во кат. С.: 
Издание на Общия съ вет на бъл гар ски те прав ни ци, 1926, с. 131, 180–181.

34 Адвокатски преглед, № 9 от 1 яну ари 1929 г., с. 115; в. „Съдийски вест-
ник“, № 19–20 от 20 юни 1929 г., с. 14.

35 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 5, л. 50; в. „Съдийски вест ник“, № 17 и 18 от 20 
май 1927 г., 2–3, 5–6.
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Предвид съз да ла та се си ту ация УС на СБС се от каз ва от вся-
как ви офи циал ни сре щи с пред ста ви те ли на из пъл ни тел на та и на 
за ко но да тел на та власт с цел да ги „убеж да ва в то ва, в което те от-
дав на са убе де ни“. Той опре де ля из пол з ва ния до то га ва под ход на 
ак ти вен и постоянен на тиск ка то „ве че не уместен и не по ле зен за 
съ дийско то достойн ст во“36 и пре мест ва цен тъ ра на уси лията си 
към пъл но ос вет ля ва не на пробле ма пред об щест ве но то мне ние. 

Отказът на Демократическия сго вор да въ ве де обе ща на та 
нес ме ня емост на про ку ро ри те е про дик ту ван от по ли ти ческия му 
ин те рес да за па зи кон тро ла вър ху про ку ра ту ра та. Сериозен мо тив 
за то ва ре ше ние е и из ра зе на та от СБС по зи ция, че смя на та на 
вре ме на та и на власт та „не тряб ва ни най-мал ко да влия ят на съ-
дийска та длъж ност“, тъй ка то съ дията при над ле жи из ця ло на об-
щест во то и слу жи един ст ве но на не го ви те ин те ре си. От та зи глед-
на точ ка се обос но ва ва из во дът, че на „съ ди ли ща та пред стои да 
уста но вят си ла та на за ко на и да вне сат окон ча тел но успо коение в 
об щест во то.37 След по ту ша ва не то на Септемврийското въста ние 
и след атен та та в цър к ва та „Св. Неделя“ СБС из ди га „ви со ко глас 
на про тест“ и при зо ва ва всич ки към „вра зу мя ва не“, към осъз на-
ва не на исти на та, че „са ми тласка ме България в про паст та“. С 
бол ка, мъд рост и про зор ли вост СБС апе ли ра: „не ка всич ки, които 
ми леят за нея, се по ми рим и си да дем друж но ръ це те, за да я спа-
сим. Всички да из ви ка ме: сти га про ли ва ме кър ви, сти га ра зо ре-
ния. Нека строим вместо да раз ру ша ва ме, не ка строим в мир и 
ред“38.. 

Въпреки не успе ха после до ва тел на та и настойчи ва за щи та на 
нес ме ня емост та на про ку ро ри те при управле нието на Демократи-
ческия сго вор има це на та на мо рал на по бе да на съ юза над по ли-
ти ческия ци ни зъм на управля ва щи те. 

36 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 8, л. 31–32; в. „Съдийски вест ник“, № 9 от 25 май 
1930 г., 146–147.

37 Генадиев, М. Промяната и съ диите. – В. „Съдийски вест ник“, № 20 от 20 
юни 1923 г., 1–2.

38 В. „Съдийски вест ник“, № 17 от 5 май 1925 г., 1–2.
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Натрупал опит и пре жи вял не ед но ра зо ча ро ва ние, СБС про-
дъл жа ва бор ба та за нес ме ня емост на про ку ро ри те и по вре ме на 
управле нието на Народния блок. УС на СБС поста вя ар гу мен ти-
ра но и остро то зи не тър пящ от ла га не въпрос пред ми нистър 
Димитър Върбенов (29 юни 1931 – 31 де кем в ри 1933)39 и пред ми-
нистър Юрдан Качаков (19 яну ари 1933 – 19 май 1934)40. Проб-
лемът е ра зиск ван и на ми ра място и в ре зо лю циите на Тринаде-
сетото41, Четиринадесетото42 и Петнадесетото43 ре дов но об що го-
диш но събра ние на ор га ни за цията. Благодарение на уси лията на 
сдружението в проек та за нов ЗУС е пред ви ден текст, спо ред кой-
то про ку ро ри те ста ват нес ме ня еми след 12 го ди ни съ дийска или 
про ку рор ска служ ба. УС на СБС и Петнадесетото об що го диш но 
събра ние с ос но ва ние оце ня ват пред ло же нието ка то пър ва стъп ка 
към уста но вя ва не на про ку рор ска та нес ме ня емост, до кол ко то на 
по со че но то изиск ва не от го ва рят по ве че то окръж ни про ку ро ри и 
всич ки от апе ла тив ни те съ ди ли ща, Върховния ка са ционен съд и 
Върховния ад ми нистра ти вен съд.44 

След БЗНС и Демократическия сго вор Народният блок е 
тре та та по ли ти ческа фор ма ция, която не въ веж да нес ме ня емост-
та на про ку ро ри те. Всъщност ка то ця ло пробле ми те на пра во съ-
дието са да леч от по лез ре нието на пра ви тел ст ва та на бло ка.

СБС оце ня ва съ деб на та ре фор ма на пра ви тел ст во то на 
Кимон Георгиев, осъ щест ве на след прев ра та от 19 май 1934 г., ка-
то „неспо луч ли ва“, за що то е за сег на ла ду ха и достойн ст во то на 
съ диите и е до ве ла до сил но „раз стройст во на пра во съд ния жи-

39 В. „Съдийски вест ник“, № 1 от 25 сеп тем в ри 1931 г., с. 1.
40 Пак там, № 7 от 25 март 1933 г., с. 97; № 9 от 25 май 1933 г., с. 125, 126.
41 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 13, л. 40–41; а. е. 14, л. 1–2; в. „Съдийски вест-

ник“, № 9 от 25 май 1932 г., с. 148.
42 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 15, л. 56; в. „Съдийски вест ник“, № 9 от 25 май 

1933 г., с. 135.
43 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 16, л. 2; в. „Съдийски вест ник“, № 8, април 

1934 г., 134–135.
44 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 16, л. 2, 37–40; в. „Съдийски вест ник“, № 8, април 

1934 г., с. 129, 134–135.
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вот“45. Чрез на ма ля ва не то на броя на съ ди ли ща та, съкра ща ва не то 
и пре мест ва не то на съ дии се по ся га и вър ху съ дийска та нес ме ня-
емост. Оценката на СБС е обек тив на и опре де ля це ли те и по со ка-
та на бъ де ща та ра бо та на ор га ни за цията. Едновременно с то ва УС 
на СБС при ветст ва въ ве де на та с Наредбата-за кон за устройст во то 
на съ ди ли ща та нес ме ня емост на про ку ро ри те при Върховния ка-
са ционен съд, опре де ляй ки я ка то на ча ло, което тряб ва да се из ве-
де до успе шен край. 

Такава въз мож ност съ юзът виж да след из бо ра на бив шия 
пред се да тел на Върховния ка са ционен съд Ангел Карагьозов за 
ми нистър на пра во съ дието (21 април 1935 – 23 ноем в ри 1935). На 
сре ща та си с не го УС на СБС настоява за пре махва не на не доста-
тъ ци те и сла бости те на Наредбата-за кон за устройст во то на съ ди-
ли ща та. Надеждите на ма гистра ти те не се оправ да ват на пъл но. 

Член 137 на Наредбата-за кон за из ме не ние и до пъл не ние на 
На ред ба та-за кон за устройст во то на съ ди ли ща та прогла ся ва за 
нес ме ня еми „глав ния про ку рор, про ку ро ри те на от де ле ния при 
Върховния ка са ционен съд, про ку ро ри те и тех ни те за мест ни ци 
при апе ла тив ни те съ ди ли ща“. Искането на СБС нес ме ня емост та 
да об хва не про ку ро ри те и тех ни те за мест ни ци при област ни те съ-
ди ли ща за по ре ден път е пре небрег на то. По из клю че ние се да ва 
пра во на съ диите и про ку ро ри те от Върховния ка са ционен съд и 
на заема щи те при рав не ни на тях длъж ности да ста ват сме ня еми 
след на вър ш ва не на 65-го диш на въз раст.46 Макар про ме ни те да са 
частич ни, го ди на по-къс но УС на СБС сти га до из во да, че ре фор-
ма та от ав густ 1935 г. е съз да ла „усло вия за ед но по-добро пра во-
съ дие“47. Несменяемостта на про ку ро ри те на ми ра място и в ре зо-
лю цията на Шестнадесетото ре дов но об що годишно събра ние (30 
и 31 май 1936 г.) на ред с иска не то увол не нието по бю джет ни при-
чи ни да се из клю чи „из рич но“ за нес ме ня еми те съ дии.48 

45 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 18, л. 51; а. е. 19, л. 16; в. „Съдийски вест ник“, 
№ 10, ноем в ри 1936 г., с. 222.

46 Обн., ДВ, № 183 от 16 ав густ 1935 г.
47 В. „Съдийски вест ник“, № 10, юни 1936 г., с. 222.
48 Пак там, № 6, фев ру ари 1936 г., 121–123; № 8, април 1936 г., 122–123.
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Уволнението на съ дии и про ку ро ри чрез съкра ща ва не то на 
бю дже та е бъл гар ско изобре те ние, което се при ла га без при тес не-
ние от всич ки пра ви тел ст ва.49 Предвид то ва сдру же нието настоява 
„да се из да де осо бен за кон, ка къв то пред виж дат чл. 16 и чл. 43 от 
за ко на за устройст во то на съ ди ли ща та, по си ла та на кой то съкра-
ще нията на съ деб ни те места и ли ца да не ста ва с бю дже та. Ако 
та ки ва се приз на ят за не об хо ди ми, те да ста ват с то зи осо бен за-
кон... При съкра ще ния да се взи мат своев ре мен но мер ки, за да не 
бъ дат за сег на ти нес ме ня еми съ дии и про ку ро ри. Уволнените по 
съкра ще ние на длъж ност та да се въз ста но вя ват в съ ща та та ка ва и 
рав на ней, ако в те че ние на ед на го ди на се от крие място, без да 
има нуж да от осо бе но пред ставле ние“. Предлага се още нес ме ня-
еми те съ дии „да мо гат да об жал ват ак та за увол не ние, пре мест ва-
не или по ни же ние“. Като обоб ща ва из ми на тия дъ лъг път, събра-
нието настоява „да се из диг не съ дийска та нес ме ня емост в кон-
сти ту цион но на ча ло“50. 

И по вре ме на не пар тийни те пра ви тел ст ва въпро сът за нес-
ме ня емост та на про ку ро ри те и тех ни те за мест ни ци при област ни-
те съ ди ли ща оста ва не ре шен. Една от при чи ни те за то ва е смя на-
та на че ти ри ма ми нистри през те зи бли зо три го ди ни. 

Независимо от умо ра та и ра зо ча ро ва нието ор га ни зи ра но то 
съ дийст во про дъл жа ва бор ба та. В ре зо лю цията на Осемнадесетото 
ре дов но об що годишно събра ние на СБС (1 и 2 ноем в ри 1940 г.) 
се настоява от но во „съ дийска та нес ме ня емост, ка то ед на не об хо-
ди ма пред постав ка за не за ви си мост та на съ деб на та власт, да се 
раз ши ри и спря мо ли ца та от про ку рор ския над зор при област ни те 
съ ди ли ща.51 Това иска не е обос но ва но и в ста но ви ще то на ръ ко-
вод ст во то на сдру же нието от нос но пред стоящи те из ме не ния на 
Закона за устройст во то на съ ди ли ща та. Събранието из ра зя ва на-

49 В. „Съдийски вест ник“, № 6, фев ру ари 1936 г., с. 121.
50 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 19, л. 85–86; а. е. 18, л. 15–16; в. „Съдийски вест-

ник“, № 10, юни 1936 г., с. 217.
51 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 24, л. 50–51, 109; в. „Съдийски вест ник“, № 3, 

ноем в ри 1940 г., с. 68.
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деж да, че но вият ми нистър на пра во съ дието Васил Митаков, 
бивш член на УС на СБС и ре дак тор на в. „Съдийски вест ник“ (23 
ок том в ри 1939 – 11 април 1942), как то и „се гаш но то прос ве те но 
пра ви тел ст во и ка ма ра“ ня ма да имат отри ца тел но от но ше ние по 
не го.52 ЗУС е приет на 21 яну ари 1941 го ди на.53 Макар да е бил 
рев ностен за щит ник на идеята нес ме ня емост та на съ диите и про-
ку ро ри те да за поч ва от „да та та на наз на ча ва не то им на ти ту ляр на 
съ дийска или про ку рор ска длъж ност“ и да бъ де кон сти ту цион но 
закре пе на, ми нистър Митаков не пред приема ни как ви дейст вия в 
та зи на со ка.54 

За раз ли ка от не го дъл го го диш ният секре тар на УС на СБС 
д-р Кон стантин Партов, ми нистър на пра во съ дието от 11 април 
1942 г. до 1 юни 1944 г., оста ва ве рен на прин ци пи те и це ли те на 
сдру же нието. В но вия ЗУС с из ме не нието на ал. 1 на чл. 137 
„всич ки съ дии и про ку ро ри, които са прослу жи ли най-мал ко три 
го ди ни на ре дов на съ дийска или про ку рор ска длъж ност ста ват 
нес ме няеми“55. 

СБС во ди труд на и про дъл жи тел на бор ба и за за щи та на ма-
те риал ни те и про фе сионал ните ин те ре си на ма гистра ти те. Основ-
ната цел на та зи бор ба е за паз ва не то на съ от но ше нието меж ду 
запла ти те на съ диите и про ку ро ри те и те зи на оста на ли те дър жав-
ни слу жи те ли, опре де ле но в Закона за запла ти те на длъж ност ни те 
ли ца по съ деб но то ве дом ст во от 1912 го ди на56, как то и за паз ва не-
то на са мостоятел ния щат на съ деб но то ве дом ст во. СБС обос но-
ва ва и раз глеж да по добря ва не то на ма те риал но то по ло же ние на 
съ диите и са мостоятел ния щат ка то ед но от сред ст ва та за из ди га-
не на рав ни ще то на пра во съд но то де ло в стра на та.57 Позицията на 

52 ЦДА, ф. 1335, оп. 1, а. е. 93, л. 61–69; в. „Съдийски вест ник“, № 4, де кем в ри 
1940 г., 86–90.

53 Обн., ДВ, № 21 от 29 яну ари 1941 г.
54 Митаков, В. Несменяемостта на съ диите ка то кон сти ту ционен прин цип. – 

Правна ми съл, 1936, № 9, 652–653.
55 Обн., ДВ, № 72 от 1 април 1943 г.
56 Обн., ДВ, № 82 от 12 април 1912 г.
57 В. „Съдийски вест ник“, № 12 от 20 април 1920 г., с. 5.
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сдружението е ка те го рич на – въз награж де нието на съ диите е 
„въпрос за пра во съ дието, а не за лич ни те им ин те ре си“58.

СБС се сблъск ва с не кон струк тив на та и твър да по ли ти ка на 
всич ки пра ви тел ст ва, която включ ва, от ед на стра на, уве ли ча ва не 
на запла ти те на оста на ли те дър жав ни слу жи те ли при за паз ва не на 
раз лич ни те до бав ки към тях и зам ра зя ва не по съ щест во на въз-
награж де нията на ма гистра ти те, а от дру га – включ ва не на ща та 
на съ деб но то ве дом ст во ка то част от об щия щат на дър жав ни те 
слу жи те ли.

Своеобразен връх в бор ба та на ор га ни зи ра но то съ дийст во е 
съз да де ният фонд по взаимо по мощ та на съ диите.59 С не го се 
поста вя на ча ло то на со циал на та дейност на съ юза. Част от та зи 
дейност е и из гра де на та по чив на стан ция в Банкя, която от ва ря 
вра ти на 16 юни 1935 го ди на.60 Тя раз по ла га с 26 ме бе ли ра ни стаи 
с 50 легла за въз раст ни и за 11 де ца, с добре уре ден стол и цвет на 
гра ди на.

Историческа и без пре це дент на по своя ха рак тер и це ли е 
сре ща та на пър ви те ръ ко во ди те ли на Върховния ка са ционен съд, 
Върховния ад ми нистра ти вен съд, Върховната смет на па ла та, 
Софийския апе ла ти вен съд, Софийския окръ жен съд и на пред се-
да те ля и под пред се да те ля на УС на СБС с ми нистър-пред се да те-
ля Ан. Ляпчев, про ве де на на 6 ноем в ри 1926 го ди на. Предсе-
дателят на Върховния ка са ционен съд Васил Маринов при зо ва ва 
управля ва щи те да се вслу шат вни ма тел но в гла са на съ дийст во то, 
„глас... на добре раз бра ни те вър хов ни дър жав ни ин те ре си – за-
паз ва не здра ви на та на пра во съд ния ор ган, ав то ри те та и достойн-
ст во то на бъл гар ския съ дия, за да се за па зи здра ва и дър жа ва та“. 
Гласът на съ диите оста ва не чут.61 Но в та зи не рав на бит ка с 
управля ва щи те съ дийст во то е без спо рен мо ра лен по бе ди тел. 

58 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 76, л. 146; а. е. 78, л. 136–143.
59 В. „Съдийски вест ник“, № 19 от 5 юни 1922 г., с. 4, 6; № 21 (извънреден) от 

10 юли 1922 г., с. 7.
60 Пак там, № 10, юни 1935 г., 161–163, 170–171.
61 В. „Съдийски вест ник“, № 5 и 6 от 20 ноем в ри 1926 г., 1–3.
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Основната при чи на за не успе ха на СБС в бор ба та му за по-
добря ва не на ма те риал но то по ло же ние на ма гистра ти те и за га-
ран ти ра не на тех ния слу же бен ста би ли тет е лип са та на под кре па 
от об щест ве ни те сре ди и от про фе сионал ни те ор га ни за ции на 
дър жав ни те слу жи те ли. 

Борбата на СБС за удовлет во ря ва не на ико но ми чески те 
иска ния на съ диите, от глед на точ ка на нейния раз мах и зна че ние, 
мо же да се срав ни с бор ба та за не за ви си мост на съ деб на та власт и 
за нес ме ня емост на ма гистра ти те. Взети в един ст во, те са тяс но 
свър за ни и под чи не ни на ос нов на та цел на съ юза – по добря ва не 
на ка чест во то на пра во раз да ва не то.

Богата и мно гостран на е меж ду на род на та дейност на СБС. 
От пър ва та по ло ви на на 30-те години СБС уста но вя ва пло дот вор-
ни връз ки със срод ни съ юзи и ор га ни за ции на Балканите и в 
Европа. Съюзът е сред участ ни ци те в Първия съ бор на прав ни ци-
те от сла вян ски те стра ни и в Събора на съ диите от сла вян ски те 
дър жа ви (8–11 сеп тем в ри 1933 г. в Братислава).62

СБС въз ник ва ка то чисто про фе сионал на ор га ни за ция, не за-
ви си ма от по ли ти чески на тиск и влияния, и успя ва да съх ра ни то-
зи си ха рак тер до при съ еди ня ва не то на България към Тристранния 
пакт. УС на СБС при ветст ва до го во ра от 1 март 1941 г. и „брат-
ска та“ нем ска ар мия с по зи цията: „Преживяваме исто ри чески 
вре ме на. Участници сме в ед на ве ли ка бор ба за нов ред в Европа... 
Ако тая све тов на вой на не бъ де спе че ле на, ние ще за ги нем ка то 
дър жа ва“63. Съдийството е при зо ва но да при ла га бър зо и стро го 
за ко ни те про тив всич ки „про ти воправ ни си ли“, които раз х лаб ват 
дър жа ва та и „при ни зя ват на ционал ния дух“64. Дейността на сдру-
же нието е под чи не на на на ционал на та по ли ти ка и це ли. Така се 
сла га край на по ли ти ческия не утра ли тет на ор га ни за цията. 
Решенията и дейст вията на УС на СБС не са одобре ни и пот вър-

62 ЦДА, ф. 537 К, оп. 1, а. е. 98, л. 58, 71; в. „Съдийски вест ник“, № 3, ноем в ри 
1933 г., 45–48; Георгиев, Н. П. Събора на прав ни ци те в Братислава. – В. 
„Съдийски вест ник“, № 1 от 1934 г., с. 1.

63 Пак там, № 8, април 1941 г., 170–171.
64 Пак там, № 9, май 1941 г., 205–206.
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де ни от об що събра ние на сдру же нието, тъй ка то до 1945 г. та ко-
ва не се про веж да. 

Сдружението съ щест ву ва ка то са мостоятел на ор га ни за ция 
до 1945 го ди на. На 15 сеп тем в ри с.г. СБС и Съюзът на съ деб ни те 
слу жи те ли в България се обе ди ня ват в Съюз на ра бот ни ци те по 
пра во съ дието (СРП) с офи циален ор ган в. „Правосъдие“.65 Три 
го ди ни по-къс но, на 18 юли 1948 г., СРП се включ ва ка то един от 
съ уч ре ди те ли те на Профсъюза на ад ми нистра тив ни те слу жи те ли 
в България с пе ча тен ор ган в. „Единство“.66 В ре зул тат на те зи 
обе ди не ния ор га ни за цията на съ диите и про ку ро ри те ста ва не раз-
дел на част от систе ма та на со циалисти чески те проф съ юзи.

Юбилеят на СБС е по вод да се ос мислят бо га то то наслед ст-
во и тра ди ции на ор га ни зи ра но то съ дийст во. Сред тях се от кроя-
ват сътруд ничест во то и еди но дейст вието със Съюза на бъл гар-
ски те ад во ка ти и с ця ла та прав на об щ ност в име то на пра во съд-
но то де ло и ут вър ж да ва не то на не за ви си мост та на съ деб на та 
власт в стра на та.

65 ЦДА, ф. 2109 К, оп. 1, а. е. 1, л. 41, 107; в. „Правосъдие“, № 1 от 15 ок том-
ври 1945 г., с. 1, 4–8; в. „Ден“, № 30 от 15 сеп тем в ри 1945 г.

66 ЦДА, ф. 34, оп. 1, а. е. 107, л. 18, 21, 22; в. „Единство“, № 1 от 4 ав густ 
1948 г., с. 2.


