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В книга 6, год. Ш (1937) на списание „Правна мисъл", е дадено място на една 

статия озаглавена „Наказателно-правната политика на съдилищата в България", 
чийто автор е Спас Капелков, заместник прокурор при Пловдивския областен съд. 
Самото заглавие на тази статия буди основателно недоумение. Съдилищата в 
България по предназначение, по закон и по положение са избавени от нещастието 
да правят политика, та била тя и наказателно-правна. Следователно, всеки съвет, 
под каквато и форма да е даден, който подтиква или препоръчва възприемането на 
някаква политика от съдилищата, във връзка с наказателно-правната им дейност, е 
не само недомислие, но и опасно внушение. Българските съдилища са поставени да 
действат в строгите рамки на материалните и процесуални закони. Те, при 
упражнение на своето високо предназначение, са оградени от всякаква възможност 
за посегателство и влияние върху тяхната важна служба. Наказателно-правната 
дейност на едноличните и колективни съдебни състави, при разглеждането на 
наказателни дела, завършва с издаването на оправдателна или осъдителна присъда, 
основана, съгласно чл. 460 от Закона за наказателното съдопроизводство, на 
съдийското убеждение, формирано от съвкупната преценка на събраните по делото 
доказателства. Това убеждение, според чл. 478 от споменатия закон, трябва да бъде 
обосновано в мотивите на издадената присъда. Интересно би било, как Капелков, в 
битността си на околийски съдия, например при решаването на едно наказателно 
дело от общ характер, би мотивирал присъдата си, не съобразно цитираните по-
горе законни текстове, а следвайки нужната за момента „наказателно-правна" 
политика, както той изтъква. 

Авторът на разглежданата статия, определяйки какво представлява 
криминалната политика, казва че тя е „съвкупност от начала и установени 
принципи, които като нещо първично, елементарно се поставят в основата на всеки 
наказателен закон". Тъкмо това определение на криминалната политика 
потвърждава красноречиво изказаната по-горе мисъл, че не съдилищата, а 
законодателната власт ще правят тази политика и че нейният израз ще бъдат 
съответните законодателни актове, чрез които ще се отменят, наименоват или 
създават закони, предназначени да задоволят нуждите на живота. Признанието, 
което Капелков прави в статията си, че „наказателно-политическият елемент в 
работата на правника-практик, респективно съдията, не може да се търси в никое 
конкретно постановление и изискване на някой законен текст", идва още веднъж 
да покаже, че неговото разбиране за нуждата от наказателно-правна политика на 
съдилищата в България, е по-скоро резултат на желанието да се прави подобна 
политика, отколкото отражение на една възможност и съществуваща нужда. 

Колкото и да е неясно какво собствено Капелков разбира под наказателно-
правна съдилищна политика, доколкото правилно го разбираме, той желае 
наказателно-правната дейност на съдилищата, респективно на съдията, да поставя 
всеки конкретно разглеждан престъпен случай във връзка с проявите на общата 
престъпност в страната и според нарастването на последната, да увеличава своята 
строгост при определяне на наказателната репресия. Защото, казва той, макар 
провеждането на наказателно-правната политика да не може да се търси само в 
работата на съдилищата, тя трябва да се прояви в трите етапа от развитието на 
подлежащата на наказание престъпна дейност, съответно дейността на трите 
института: обвинителната власт, съда по същество и изпълнители на наложените 
наказания. 

В следващите бележки ще се задоволим да разгледаме по-подробно онази част 
от статията на Капелков, която засяга деятелността на съдилищата - по същество, 
където за пояснение на своята мисъл, си служи с цифрови данни, отнасящи се до 
дейността на Пловдивския областен съд за съдебната 1935/1936 година. Вън от 
двете таблици, отразяващи въпросната дейност, Капелков се позовава и на два, 
характерни според него, случая за дейността на два различни състава на съда, с 
явната тенденция единия случай да посочи като назидателен пример, а другия — 
като пример за порицание. Че това е така, става ясно и от поддържаната от него 
мисъл, че сведенията, които сега се дават за дейността на съдилищата, засяга само 



количеството на последните, а ако тези сведения биха били систематизирани по 
начина, възприет от него в дадените таблици, тогава те биха могли да послужат 
като основа за всестранно опознаване дейността на всеки съдия, както и като 
средство за непосредствен контрол, насочен към постигане на желано 
съвършенство. 

В дадените от Капелков таблици за дейността на четирите наказателни 
отделения при съда, фактически, са отразени данни, събрани от него, с цел да 
подкрепят неговата мисъл, че съдилищата трябва да правят наказателно-правна 
политика и то с тенденция да проявят по-голяма строгост, както по отношение 
количеството на осъдителните присъди, така и по отношение размера на налаганото 
наказание, като само по изключение прилагат  чл. 1 от Закона за условното осъждане. 
Цифрите, отнасящи се до деятелността на различните отделения на съда, се 
различават по съществено само в графите, даващи сведения за приложението на 
условното осъждане и за признаване на подсъдимите крайно смекчаващи вината 
обстоятелства. В останалите графи,  разликата е малка и почти  незначителна. 
Обясненията, които Капелков дава за данните, съдържащи се в неговите  таблици, 
омаловажават значително тяхната стойност, както и  значението  им  за  правилността  
на заключенията, които той вади от тях. По-важни са за нас двата случая, които 
Капелков дава за  двата различни състава на съда, единият от които е „пример за 
радикално разрешаване, в положителен смисъл, въпроса за неотлагане на делата", а 
другият - „ако трябва да се отдаде на съда, не би могъл да се обясни другояче, освен 
с едно благоразположение на съда в работата към подсъдимите".   Споре първия 
случай, един съдебен състав, при разглеждане в няколко заседания 40 насрочени дела, 
разрешил 39, а отложил само едно, макар да не липсвали „поводи" за отлагането им. 
Този случай се дава, за да се подчертае мисълта на Капелков, че една от 
съществените задачи на наказателно-правната политика на съдилищата, е по-бързото 
разрешаване на всеки наказателен случай. Другият случай се отнася до дейността на 
друг състав, който от насрочените за разглеждане дела е решил 32, от които по 18 е 
издал оправдателни присъди, а по издадените 14 осъдителни присъди е приложил 
условното осъждане по 12 от тях. И двата случая се отнасят до дела насрочени за 
разглеждане в пунктове. Така, както са дадени  цифрите, ако по тях може да се съди 
за правилността на извършените по делата действия, показват, че докато единият 
състав е бил прекалено строг, другият е бил още по-прекалено благосклонен. В 
същност, обаче, като се има предвид, че всеки наказателен случай има своите 
особености, които не се поддават на обобщаване, ще се дойде до заключението, че от 
посочените данни не може да се прави извод за каквато и да било преценка, освен 
ако се пожелае да се използват   заинтересовано в полза или против участващите в 
съставите   съдии. Анализирайки цитираните данни, Капелков идва до заключението, 
че при провеждане на наказателно-правната политика, личното разбиране и преценка  
трябва да отстъпят на „отдаване повече значение на обществената страна в  
разглежданите и разрешавани явления в живота". Като се има  предвид, че съдиите 
са едни от малцината просветени и издигнати български граждани, че те имат лични 
отношения  към обществените прояви във всекидневния живот, че са проникнати от 
съзнанието за необходимостта от запазване устоите на държавата и че са поставени 
да действат в  определените от законите рамки, смятаме, че е изключена  
възможността, в своята дейност те да провеждат разбирания, противоречащи   на духа 
на прилаганите  от тях закони, а още по-малко на такива, които биха довели съдебната 
власт в положението да разрушава общежитието, което й е поверено да пази и 
съхранява. Много по-голяма ще бъде опасността, ако вместо разбиранията на съдиите, 
които, отразени в издаваните от тях съдебни актове, подлежат на проверка, се 
провеждат разбиранията на ръководящите лица в Министерството на правосъдието, 
отразени в поверителни наредби и окръжни, целящи игнорирането на законни 
постановления, чието положение е дълг на съдилищата и за отменяването на които, са 
нужни законодателни актове. Ние мислим, че ако Законът за условното осъждане е 
една съществена пречка за прилагане върховното право на държавата да наказва, то 
най-умното нещо, което може да се направи, ще бъде той да се отмени, а не чрез 
всевъзможни   внушения да се заплашват съдебните състави, ако си позволят 
приложението му или пък ако за качествата на   съдията се съди според това прилага 
ли или не чл. 1 от Закона за условното осъждане. Но, което е най-важното, следването  
на една или друга политика зависи твърде много от личната преценка и ако тази 
политика не е намерила отражение в съответни законни наредби, ще се изправим 



пред положението, че не е задължителна за съдиите или пък че всеки от тях ще 
прави такава според личните си разбирания и преценка. За щастие, целият съдийски 
състав у нас е проникнат дълбоко от съзнанието за своята отговорна служба и  колкото 
се отнася до него, той не е пропуснал никога да   изпълни дълга си в преследване, 
наказание и ограничение престъпността в  страната. Ако, въпреки това, престъпността 
се увеличава, то това не трябва да се търси в липсата на   наказателно-правна политика 
на съдилищата в България или в личните недъзи на лицата, заети в раздаване на 
правосъдие, а само в усложнения подир войните живот и закъснението на   
законодателната власт да се съобрази с неговите  нужди. 

Ако Капелков, със статията си, е искал да изкаже някаква препоръка, то тя се 
свежда към увеличение строгостта на съдилищата при упражняване на тяхната 
наказателно-правна дейност. Това обаче не значи свеждането на тази дейност към 
простото определяне процента на осъдителните и оправдателни присъди, с оглед да 
се увеличи процента на първите, защото, в края на краищата, съдилищата нямат 
предназначение да приспособяват присъдеите си към изискваната от съмнителни 
нужди строгост, а да разглеждат всеки престъпен случай като отделно явление и с 
оглед на всички предизвикали и съпровождащи го условия, да определят 
необходимо ли е или не наказание. Иначе, бихме дошли до положението, в което 
предварително, без оглед на обстоятелствата, отличаващи всеки един случай, да се 
определя числото на осъдителните и оправдателни присъди, с тенденция 
последните да бъдат намалени до минимум. 

В заключение, ние мислим, че разглежданата статия изхожда от погрешни 
предпоставки и че, до голяма степен, тя е последица на едностранчивото схващане 
върху предназначението на съдилищата. 

. 
 


