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Резюме: Статията изследва системата на военното правораздаване след приемането на Конституция от 1947г., чиято основна цел е да се гарантира господстващото положение и волята
на управляващата партия при условията на еднопартийност и осъществяване на нейните поли-

тически задачи. През периода от 1947г.-1952г. е
предвидена нова правна уредба в сферата на военно- наказателната и военно- съдебната материя.
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Abstract: The study examines the system of military
judiciary after the adoption of the Constitution of
1947, the main purpose of which is to guarantee
the dominant position and the will of the ruling
party under the conditions of one-party rule and
the implementation of its political tasks. During
Два са водещите проблеми, които ще наблюдаваме и изследваме в настоящия текст-за уредбата на военно-наказателната и военно-съдебната
материя в старата, в първата, в Конституцията от
1947г., за да надникнем с изследователска обективност в дейността на българския законодател в
трудните времена на преход между две противоположни и отричащи се епохи. В аналогична или
поне близка ситуация бяхме и в кръстопътната
1989 година, за да се решат въпросите в друг ракурс, но при запазването на хуманното отношение към военните, към хората с пагон.
Първата социалистическа конституция в България е приета на 04.12.1947г., исторически известна още като Димитровската конституция. Съгласно българския конституционалист проф. Стефан
Стойчев1 по своята същност тя се явява основният документ на прехода от капитализма към социализма и отразява социално-политическите проме-

the period from 1947-1952, a new legal system
was provided in the field of military-criminal and
military-judicial matters.
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ни, които са настъпили в резултат на осъществения
Деветосептемврийски преврат и възникването на
нови обществено-политически отношения.
С Конституцията от 1947г. се създават юридически условия за ликвидиране на предходния конституционен режим и налагането на нов социалистически обществен строй. Държавната форма
на управление от „наследствена монархия“ е сменена с народна република. Централно място заема
принципът на народния суверенитет, а този на разделение на властите е заменен с единство на властта, произтичаща и принадлежаща само на народа.
По силата на чл. 59 на основния закон от 1947г.
е регламентирана правната възможност със законодателен акт наред с общите съдилища да бъдат
създавани и обособени съдилища, притежаващи
правораздавателни правомощия за разрешаване на
„определени видове спорове и престъпления“2
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Във връзка с установения режим на управление през 1949г., последователно са предприети две
законодателни стъпки, които са свързани и насочени към цялостното отменяне на предишната военно-наказателна и военно-съдебна уредба. Това се
осъществява посредством новия Военно-наказателния закон, обнародван през 1949г. и новия Военно-съдебен закон, обнародван на 06.08.1949г.
Основната цел на новото законодателство е да
„охранява въоръжените сили на Народната република България, военната дисциплина и установения във войската правен ред от престъпни посегателства“3. Авторите Стефан Кънчев и Божин
Йотов поддържат становището за неговото класово предназначение чрез налагането на съответните
репресионни мерки.
Посредством разпоредбите на чл. 2 и чл. 3 от
Военно-наказателния закон законодателят е въвел
имплицитно диференциране на отделните категории лица: 1. военните лица, зачислени на военна
служба; 2. приравнените на тях граждански лица, които се намират на щатна длъжност4 или като
надничари, както и тези, намиращи се под ръководството и командването на военни органи5; към втората група, спадат всички останали частни случаи,
които законодателят е решил да обхване – а. военнослужещите лица, които се намират в запас, на
които е предоставено правото да носят военна униформа, за извършените от тях престъпления при
нейното носене; б. лицата, за които съгласно други законодателни актове сочат, че следва да носят
отговорност по този закон; в. военнослужещите
лица и приравнените на тях, които са причислени
в състава на войската, намират се в командировка, в плен или които по друга причина - извършат
престъпление на чужда територия; г. граждански
лица, които са извършили военни престъпления
в условията на съучастие с други лица, за които е
предвидено да носят отговорност съгласно този закон; д. военнопленниците от неприятелска войска,
които извършат някои от императивно посочените
престъпни прояви, уредени в следните разпоредби
на същия закон- чл. 51,чл. 52, чл. 67, чл. 68, чл. 69,
чл. 82, чл. 83, чл. 87, чл. 99, чл. 100 и чл. 101. Съгласно нормативния текст на разпоредбата на чл.
4 на този закон се допуска отклонение от общото правило за отговорност само за военни престъпления или престъпления, свързани с нарушаване
на военната дисциплина или установения военен
ред или поради тяхната малозначителност е признато като дисциплинарно нарушение и предписва,
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че военнослужещите или приравнени на тях лица
следва да понесат наказателна отговорност при извършването на престъпни деяния, регламентирани
от други наказателни закони. В тези случаи следва
да бъдат приложени разпоредбите на общата част
на Военно-наказателния закон от 1949г., ако в горепосочените актове, изрично е указано, че същите препращат към нея. Наказанията съгласно Военно-наказателния закон от 1949г. се подразделят
на: a) главни, включваща смъртно наказание - чрез
разстрел и лишаване от свобода. Тези наказания са
доказателство, че в Европа и света виси опасността
от нови военни конфликти, дори и война, затова законодателят предвижда наказание, което е сурово и
крайно и б) допълнителни, които се явяват наказанията - лишаване от военна чест, лишаване от права по наказателния закон и частична или цялостна конфискация на имуществото. Според авторите
Стефан Кънчев и Божин Йотов в сравнение със стария ВНЗ новата система е „по-опростена и нагодена съобразно социалните схващания за ролята
на наказанието в условията на войнишкия бит.“3
В този нов бит се създава новото професионално
офицерство, което ще носи нови отговорности, а и
наказанията към него ще са също от друг характер,
предимно с възпитателна роля. В тази насока юристите констатират също, че с премахването на формалистичния метод при определяне на наказанието, се допуска военно съдебният орган „да слезе
под долния предел на наказанието, предвидено за
дадено престъпление в закона или да премине към
друг по-лек род наказание“3, както и неограничена
възможност за прилагане на условното осъждане
спрямо всички престъпления, при които е наложено наказанието лишаване от свобода до 3 (три) години. Новият законодател постъпва хуманно и дава възможност за намаляване на наказанията, за да
почувства военнослужещият, че е водеща фигура в
новия обществен живот. Същевременно разпоредбата на чл. 140 от Военно-наказателния закон от
1949г. регламентира, че за престъпленията, които
са уредени от настоящия закон, изрично е предвидено в случаите7, при които налагане на наказание
по дисциплинарния устав на Българската народна войска, компетентният военен началник може
да не възбуди наказателно производство срещу виновното лице, а директно да му наложи съответното дисциплинарно наказание.
В духа на конституционния текст на разпоредбата на чл. 2 във вр. с чл. 59, новият Военно-съдебен закон от 06.08.1949г. прогласява, че в Народна

република България се създават военни съдилища
като военното правосъдие има за основна регулативна роля „да охранява мощта на Българската
народна войска-нейния личен състав, дух, материални средства, военната дисциплина и установения във войската правов ред“6.
С приеманото на новата военно-съдебна уредба са промулгирани редица съществени законодателни промени, които се базират на новоустановената с Конституцията форма на държавно
управление и се намират в тясна връзка с приетия
„Закон за устройство на народните съдилища“ на
04.03.1948г. От институционална гледна точка посредством внесените изменения са предприети неотложни стъпки към осъществяване на съдебна
реформа, предвиждаща в цялостен план трансформация на организацията на военните съдилища,
посредством въвеждането на нови концептуални
модели, реципирани от съветската правна система.
Последните са главно насочени и се отразяват върху формирането на отделните военно правораздавателни органи и тяхното функциониране.
Съгласно разпоредбата на чл. 5 от Военно-съдебен закон от 06.08.1949г е уредено в мирно време военното правораздаване да се осъществява от
първостепенни военни съдилища, които се подразделят на териториални (областни) военни съдилища и за отделни войскови части, както и от
новоучредената като съдебен институт - Военна колегия на Върховния съд на Народна република
България. По отношение на състава и числеността
на военните съдилища, същите следва да бъдат определени по следния начин – за първостепенните съдилища - съобразно щатовете на войската, за
техните райони и седалища - със заповед на министъра на Народната отбрана, а при Военната колегия на Върховния съд е уредено съдиите да получават чин и длъжност по щатовете на войската. В
тази връзка изхождайки от „Закона за устройство
на народните съдилища“, където за първи път е
институциализиран като принцип - участието на
обществеността в правораздаването и последният е заложен и във Военно-съдебния закон чрез
включването на фигурата военно-съдебен заседател като член на съдебните състави на военните съдилища – предвидено е за първостепенните
военни съдилища, независимо дали се явяват областни или за отделна войскова част, се включва
един военно-съдебен заседател и двама съдии. Същевременно може да бъде констатирана като но-

вост уредената от законодателя правна възможност свързана с предоставяне на дискреционна
власт на Президиума на Народното събрание, доколкото последният като върховен колегиален държавен орган, може да определя с указ спрямо кои
определени престъпления следва да бъде променен кворумът на съдебните състави на първостепенните военни съдилища и същите да заседават
от един съдия и двама военно-съдебни заседатели. В тази връзка с поставянето под компетенциите на горепосочения новосъздаден и непознат до
този момент конституционно установен държавен институт и делегираното му право да се разпорежда посредством издаден от него властнически
акт, влече като логическа последица пораждането
на съмнения относно евентуално вмешателство и
силно политическо влияние върху независимостта
и безпристрастността при осъществяване на военното правосъдие. По отношение на Военната колегия на Върховния съд съгласно формулировката
на чл. 11 от Военно-съдебен закон от 06.08.1949г
е предвидено съдебният състав на същата да се
състои от трима съдии, освен когато заседава като
първа и последна инстанция при разглеждането на
дела, като в този случай съдебният състав подобно
на първостепенните следва да се състои от двама
съдии и един военно-съдебен заседател.9
Предвиждането на военно-съдебен заседател7
е позитивен опит във военните съдилища също да
има повече зачитане на общественото мнение и отделни войскови колективи.
Изключение от горепосоченото общо правило
се явяват две хипотези, регламентирани от нормата
на чл. 68 от Военно-съдебен закон от 06.08.1949г.
Първата хипотеза предписва, че когато е повдигнато обвинение срещу: началника на военно-съдебния отдел, членовете на Военната колегия на
Върховния съд, прокурора на войската и неговия
заместник за престъпни деяния извършени от някои по-горе визираните императивно категории лица и което попада в компетенциите на военен съд,
неговият съдебен състав следва да бъде петчленен,
включващ: председателя на Върховния съд, двама
съдии от наказателната колегия и двама военно-съдебни заседатели. Към втората хипотеза са относими онези деяния, осъществени във връзка с изпълнението на „съдебна служба“ от останалите
съдебни офицери, като в този случай законът конкретизира, че производството е едноинстанционно
и следва да заседава също петчленен състав, със35

тоящ се от председателя на Военната колегия, двама съдии и двама военно-съдебни заседатели. Съгласно нормата на чл. 69 от същия закон е уредено
инициирането на наказателно дело срещу лицата,
обхванати от първата хипотеза да бъде делегирано на главния прокурор на Народната република и
министъра на Народната отбрана, а в случаите на
втората хипотеза на прокурора на войската и на началника на Военно-съдебния отдел. Духът на новите закони е да няма недосегаеми, дори и Началникът на военно-съдебният отдел може да попадне
под ударите на закона, ако наруши определените
граници на допустимото поведение.
Подсъдността на военните съдилища в мирно време e регламентирана подробно от отдел
трети на Военно-съдебния закон и в частност от
разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 на глава II (втора)
от отдел I (първи) от същия. При систематичния
им прочит може да бъде установено, че съдебното
производство при военните съдилища е двуинстанционно, с изключение на делата, които подлежат
на разглеждане от Военната колегия на Върховния съд, доколкото същата следва да се произнесе по тях като първа и последна инстанция. В тази
връзка всички военно съдебни инстанции действат
диспозитивно, доколкото за тях е предвидено да не
могат да се самосезират по този предмет и служебното начало при тях е неприложимо.
С оглед на формулировката на разпоредбата
на чл. 8 във вр. с чл. 64 на горепосочения нормативен акт на първостепенните военни съдилища
следва да бъдат подсъдни за разглеждане делата
„за военните престъпления и за други престъпни
прояви, отнесени към тях по подсъдност, с изключение на тези, които попадат в обхвата на компетентност на Военната колегия на Върховния съд.
В тази връзка е и определено съдилищата при войсковите съединения да поемат за разглеждане онези случаи, свързани с криминални деяния, чиито
извършители спадат към същите съединения в района, в който е разположено съответното съединение. Същевременно под юрисдикцията на Военната колегия на Върховния съд се намират съдебните
дела, поставени в зависимост от наличието на императивно визираните от законодателя основания,
въздигнати като критерий за допустимост и основателност за разглеждане от същата, а именно: 1.
„жалби и протести срещу съдебните актове по
делата, разгледани от първостепенните съдили36

ща“ 2. „отнесени по подсъдност към нея, като
първа инстанция“ 3. „предложенията на председателя на Върховния съд на Народната република,
на главния прокурор на Народната република и на
министъра на отбраната, за преглед по редна на
надзора на влезли в сила съдебни актове на същите съдилища“.6 Съгласно предписанията на разпоредбите на чл. 64, изр. 2 и чл. 65 от същия нормативен акт на Военната колегия на Върховния съд
следва да бъдат подсъдни за разглеждане и съдебните дела за извършени престъпления, при които
е повдигнатото обвинение срещу определена категория лица: „командири на полкове и на дивизии, по-горни и съответстващи на тях“, като в тези
случаи Военната колегия заседава като първа и последна инстанция при разглеждането им, както и
законодателно установена възможността Военната колегия да поеме онези съдебни дела, отличаващи с особена сложност или поради наличие на
засилено обществено или политическо значение.
Не на последно място Военната колегия на Върховния съд заседава също и като първа и последна
инстанция и по отношение на съдебните дела, които са обхванати от двете хипотези на разпоредбата
на чл.68 от Военно-съдебния закон от 1949г. с визирани в тях особености по отношение на съдебния състав и съдопроизводството.
„Общият съдебно-административен надзор
на военно-съдебните дела и лица принадлежи на
министъра на войната, който го осъществява
лично или непосредствено чрез подчинения му началник на Военно-съдебния отдел“6. Министърът
на народната отбрана разполага и с правото да отзове членовете на Военната колегия на Върховния
съд.
Водейки се от гореизложеното, и при съпоставянето му с формулировката на конституционния
текст на разпоредбата на чл. 61, „Върховният съдебен надзор над съдилищата от всички видове и
степени се осъществява от Върховния съд на Народната Република“2, то разпоредбата на чл. 23
на Военно-съдебния закон, предписваща, че „военно-съдебното управление се съсредоточава„военно-съдебното управление се съсредоточава в
началника на Военно съдебния отдел, комуто в съдебно-административно отношение са подчинени
военните съдилища“6, води до разграничаване на
правомощията между различни по вид държавни и
съдебни органи с оглед професионалното качество
на подчинените лица.

Съгласно формулировката на разпоредбата на чл.16 на Военно-съдебния закон на преден
план е изведена основната задача на военната прокуратура, свързана с „охраняването на законността на войската“ и нейното постигане се реализира посредством военните прокурори. Съобразно
горепосочения нормативен акт се предвижда нова структурна организация на военната прокуратура, включваща от т. нар. „прокурор на войската“ и
областните военни прокурори, като същевременно
е предвидена възможност, разкриването на допълнителни прокуратури при отделните войскови съединения, в случаите на възникнала необходимост.
Числеността на военните прокурори и техните заместници се определя на база щатовете на войската, а районите и седалищата - със заповед на министъра на народната отбрана. В субординационно
отношение „върховният надзор над войската“6 е
поверен на Главния прокурор на Народната република България, осъществявайки го чрез фигурата
на „прокурора на войската“ и едновременно с това е и негов помощник. Военните прокурори и следователи са подчинени на по-горестоящите от тях,
докато в съдебно-административно отношение са
подчинени йерархически на министъра на народната отбрана.
Съдоустройството, подсъдността и съдопроизводството във военно време и при обявено военно
положение по отношение на военните съдилища е
регламентирано изрично от особените разпоредби на Отдел V (пети) на Военно-съдебния закон от
1949. При обявено военно положение военните съдилища в областите се преименуват на военно-полеви съдилища и се откриват съответно: при всяка
дивизия или при всяко друго равно по-голямо отделно войсково съединение, в обсадените места и
в областите извън пределите на местата. Съдебният състав на военните съдилища се състои от председател и двама съдии. Предвижда се при разглеждането на „делата на военно полевите съдилища,
намиращи се извън пределите на страната“6, да
бъдат изпратени отделения на Военната колегия
на Върховния съд със свои председател като седалищата и районите се определят от главнокомандващия. Военно-съдебното управление във военно
време се осъществява от мирновременен началник
на Военно-съдебния отдел, непосредствено подчинен на главнокомандващия и се намира при главното командване, а неговите дотогавашни функции
следва да се поемат от началника на военно-съдеб-

ното отделение, оставащ като заместник-началник
на Военно-съдебния отдел при Министерство на
народната отбраната.
От гореизложеното, следва че главнокомандващият лично или посредством началника на Военно-съдебния отдел упражнява върховния съдебно-административен надзор над военно-полевите
съдилища и длъжностните лица, а по отношение
върховния съдебен надзор върху присъдите, постановени от военно-полевите съдилища. Последният
се осъществява от коменданта на обсаденото място, което юридически макар и временно е неиздържано. Също така във военно време прокурорът на
войската се преименува на прокурор на действащата войска, а неговият заместник остава да изпълнява функциите на прокурор на войската.
През 1950г. протича съдебна реформа, в резултат на която съществуващите до този момент
областни военни съдилища са изцяло преструктурирани и трансформирани в следните три вида
военни съдилища: армейски военни съдилища,
дивизионни военни съдилища и нови областни военни съдилища. В субординационно отношение
между горепосочените не съществува йерархическа подчиненост и в обхвата на тяхната юрисдикция се предвижда да бъдат включени и военните
съединения, съгласно предвиденото съдебно райониране. В резултат на настъпилите съдебни промени, по-голямата част от поделенията, намиращи
се в района на гр. Сталин (гр. Варна), попадат под
подсъдността на Коларовския (Шуменския) областен военен съд и поради това на 25.08.1950 г. със
заповед на министъра на народната отбрана е взето
решение седалището на горепосочения съд да бъде
преместено от гр.Шумен в гр. Сталин (гр. Варна) и
съдът да приеме името на града.
На 27.03.1951г. на основание чл. 35, т. 5 от
Конституцията на НРБ във вр. с чл. 5, буква „а“
от Закона за Президиума на народното Събрание
и във вр. с чл. 63 от Военно-съдебния закон, е обнародван Указ №135 на Президиума на Народното събрание8, с който са регламентирани редица
съществени промени, засягащи новата военно-съдебна уредба. Същите са свързани с добавянето на
нова глава към отдел II (втори) към горепосочения
закон под наименованието „Глава II-a. Военен съд
и прокуратура при Министерство на вътрешните работи“. Съгласно съдържанието на последната се предвижда към Министерство на вътрешните работи да бъдат учредени военна прокуратура
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и военен съд като редът за назначаване на лицата, който следва да поемат длъжностите на съдии,
прокурори и следователи, е съобразно разпоредбите на глава IV (четвърта) отдел II (втори) по предложение на министъра на вътрешните работи. В
тази връзка е уредено министърът на вътрешните
работи да разполага със същите правомощия, каквито са предоставени със закона на министъра на
народната отбрана спрямо новосъздадената военна
прокуратура и военен съд.
Водейки се от гореизложеното, министърът
на вътрешните работи осъществява съдебно-административен надзор върху военно-съдебните дела
и лица към военния съд лично или с помощта на
специално определено от него лице, принадлежащо към ведомство на неговото министерство -Указ
№135 на Президиума на Народното събрание от
27.03.1951г.8
Същевременно с упражняването на надзор
върху новосъздадената военна прокуратура е натоварен Главният прокурор, доколкото същият следва
да го упражнява посредством прокурора, който се
намира към Министерство на вътрешните работи.
По отношение на обхвата на подсъдност на военния
съд, в него попадат съдебните дела за извършени
престъпни деяния, чиито извършители принадлежат към някои от следните категории лица, които са
императивно посочени в разпоредбата на чл. 21-б,
буква „А“ и „Б“. Съгласно буква „А“ това саса „военните и приравнените на тях лица от войските
при МВР, както и служителите от ведомството
на същото министерство“, към буква „Б“ спадат
„сътрудниците на поделенията на МВР“, съгласно
формулировката на разпоредбата на чл. 21, изр. 3. 8
През 1952г. е извършена кодификация на наказателно процесуалното право, в резултат на която на 05.02.1952 г. е обнародван първият български
Наказателно - процесуален кодекс. С приемането на последния се регулират всички наказателно
процесуални въпроси. В този смисъл необходимостта от съществуването на процесуалните разпоредби - чл. 21б и чл. 60 – 201 на Военно-съдебния закон отпада и същите са изцяло отменени от
горепосочения нормативен акт.
В нашите наблюдения откриваме духа на Димитровската конституция и отбелязваме какво и
как се променя и развива. Тя е първата, новата, поставяща основите, но тя по-късно непрекъснато се
усъвършенства, защото са динамични времената, а
Европа и светът са в твърде изострени отношения
и вече се чувства сблъсъкът на Студената война.
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1. Системата на военното правораздаване с
Конституцията на 1947г. и Военния съдебен закон
имат основна цел да гарантират господстващото положение и волята на управляващата партия при условията на еднопартийност и така да се осъществяват нейните политически задачи.
2. Има наченки за възстановяване на института
на съдебния заседател във военното правораздаване, премахнат през 1922г. за наказателния процес
на гражданските съдилища.
3. Направен е опит да се осъществи бързина и
процесуална икономия чрез въвеждане на института на окончателните присъди, постановени като
първа инстанция от Военната колегия на Върховния
съд. Такава възможност е имало за делата по Закона за защита на държавата, разглеждани от военнополевия съд, ако той прецени, че условията за това
са налице.
4. Временно (макар за неопределен период) е
била въведена специализация при осъществяване
на военното правораздаване с оглед качеството и ведомствената принадлежност на субекта на престъплението. Освен съда на военнослужещите и приравнените на тях лица, служители в МНО, е имало
отделен съд за служителите на МВР.
5. Съдоустройството и съдопроизводството по
наказателни дела, разглеждани от военните съдилища през посочения период към настоящия момент
имат само историческо значение като приложен опит
или осъществяване на военното правосъдие с открита възможност да бъде използван в правно-техническите отношения, ако са налице условията за това.
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