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Охридски“

Сведенията за преподавателите по Римско право в СУ „Св.
Климент Охридски“ са от Алманаха на Юридическия факултет
(под печат).

АНГЕЛОВ, СИМЕОН АНГЕЛОВ (04.02.1881 - 12.04.1925), професор,
доктор, Катедра по гражданско право, в ЮФ 1909-1925.
Роден във Велико Търново. Завършва Тюбингенския университет, пра во
(1902). Доктор на същия университет (1903). Специализации - по Философия на
правото в Хале (1903-1904) и Берлин (1904-1905); по Гражданско право в Париж и
Рим (1909-1910). Редовен доцент в ЮФ (1909). Извънреден професор (1914).
Частен хоноруван доцент в Катедрата по римско право (1915). Хоноруван
професор в същата катедра (1924).
Член на Кодификационната комисия при Министерството на правосъдието
(1915-1925).
Четени курсове: Гражданско право и Римско право (1909-1925).
Области на основните научни интереси: гражданско право, римско право.
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АНДРЕЕВ, МИХАИЛ НИКОЛОВ (09.11.1911 - 30.05.1978),
професор, Катедра по теория и история на държавата и правото, в ЮФ 1946-1977.
Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1934). Доцент в
ЮФ (1946). Извънреден професор (1949). Професор (1950). Ръководител на
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на Закона на Юстиниана. - Прaвна мисъл, 1969, № 3, 53-65.
Въздействие на покръстването на българския народ върху българското феодално
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БАЗАНОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (27.01.1867 - 27.06.1943),
професор, доктор, Катедра по гражданскоправни науки, в ЮФ 1920-1943.
Роден в Русия. Завършва Московския университет, право (1891). Магистър по
гражданско право на същия университет (1900). Специализации - Москва, Берлин,
Лайпциг, Хайделберг, Виена и Париж (1897-1898). Частен доцент по гражданско
право в Московския университет (1896-1898). И. д. редовен професор в Томския
университет (1900). Декан на ЮФ на същия университет (1903-1909). Ректор на
същия университет (1909-1913). Редовен професор в Петербургския университет
(1913). Частен доцент в Киевския университет (1917). Редовен професор в същия
университет (1919). Декан на ЮФ на Киевския университет (1919). Професор в ЮФ
на СУ (1920). Професор в Балканския близкоизточен институт за политически
науки (Свободен университет) (1922-1937).
Председател на Руската академична организация в София (1921).
Четени курсове: СУ, ЮФ – Гражданско право, История на римското право,
Система на римското право (1925-1943); Балкански близкоизточен институт за
политически науки (Свободен университет) - Римско право (1927-1937).
Области на основните научни интереси: римско право - история и система,
гражданско право.
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2. Семейно право. Наследствено право. Римски граждански процес. Х, 296 с.
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инициативата на Юрид. фак. при СУ в чест на С. С. Бобчев по случаи петдесетгод.
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Историческият метод в цивилните изследвания. – Юрид. архив, 1, 1929-1930, №
4, 425-438.
Резолютивното условие. – Юрид. преглед, 32, 1931, № 2, 68-73.
Гражданското право през време на кризи в народния живот. – Юрид. преглед, 34,
1933, № 1, 12-19.
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Происхождение современной ипотеки. Новейшия течения в вотчинном праве в
связи с современным строем наподнаго хозяйства. – Томски университет. 1900.
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Вотчинный режим в России. – Томски университет. 1910.

БАЛАБАНОВ, МАРКО ДИМИТРИЕВ (1837 - 16.06.1921), редовен член
на БКД, в ЮФ 1892-1902.
Роден в Клисура. Учи в Богословското училище на о. Халки (1855-1862). Следва
право в Атина (1862-1864) и в Юридическия отдел на Сорбоната, Париж. Лисансие по
право (1866). Продължава следването си в Мюнхен (1867) и в Хайделберг (1868).
Завършва правни науки в Ecole de droit, Париж (1870). Преподавател по гръцки език и
гръцка литература в Историко-филологическия факултет на СУ (1889-1898) и един от
първите преподаватели в ЮФ – преподавател по римското право и византийско право
(1892-1899, 1900-1902). Извънреден преподавател, частен доцент по римско,
византийско и каноническо право (1892). Първи декан на ЮФ (1896-1897). Дописен
член на БКД (1881). Редовен член на БКД (1884). Председател на Клона за държавни
науки (1884-1898) и на Философско-обществения клон на БКД и на БАН (1898-1902,
1904-1905, 1907-1920).
Адвокат и журналист в Цариград (1870). Секретар на Привременния
екзархийски съвет при Църковно-народния събор (1871). Заедно с Драган Цанков
играят ролята на официални представители на българския народ пред европейските
правителства след потушаването на Априлското въстание (1876). Първият назначен
член на Върховния съд (1879). Вицегубернатор на Търново, Свищов и Русе (1878-1879).
Народен представител от Свищовски окръг в Учредителното събрание (1879).
Председател на ХІ (1901) ОНС и V (1911) ВНС. Министър на външните работи и на
изповеданията в първото българско правителство на Тодор Бурмов (1879) и в
правителството на Драган Цанков (1883-1884). Дипломатически агент в Цариград
(1880-1881), Букурещ (1902-1905) и Атина (1905-1906). Адвокат в София.
Редактор на сп. „Читалище“ (1870-1875), в-к „Век“ (1874-1876), в-к „Витоша“
(1879-1880), в-к „Братство“ (1881-1884) и в-к „Светлина“ (1882-1886).
Четени курсове: СУ, Историко-филологически факултет – Гръцки език, История
на гръцката литература, Гръцка археология (1889-1898); СУ, ЮФ – Византийско право
(догма на римското право), Каноническо (черковно) право и Държавно
(конституционно) право (1892-1902).
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проблеми на новоосвободената държава.
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Домашни забавления или песни детински и разни други. Ч. 1-3. 1884.
Елинска христоматия с обяснение на български и с елинско-българско словарче.
Ч. 1-2. С., 1892-1896. IV, 180 с.
Завещанието на Сароглу пред атинските съдилища. С., Държ. печ., 1893, 256 с.
Страници от политическото ни възраждане. С., Бълг. книж. д-во от фонда
Напредък, 1904, XXVIII, 484 с. (Бълг. библ., № 4).
Кн. съдържа и: Бьлгария от двамата й делегати. (Съавт.: Др. Цанков).

Граф. Н. П. Игнатиев. Спомен, четен на Тържественото събрание на Бълг. книж.
д-во. С., Бълг. книж. д-во, 1909, 30 с.
Също и в: Летопис БАН , 9, 1909, 73-101.

Гаврил Кръстевич. Народен деец, книжовник, съдия, управител. С., Св. синод на
бълг. църква, 1914. XIII, 406 с.
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Писма по народното пробуждане. - Период. сп. БКД, 23-36, 1888-1891.
(Авт. подп. Димитриев).

Македония в миналото й. - Период. сп. БКД, 37-38, 1891, 194-238; 40, 1892, 611649; 46, 1894, 729-730.
(Авт. подп. Димитриев).

Солун в миналото му. - Период. сп. БКД, 45, 1893, 361-398; 46, 1894, 729-730.
(Авт. подп. Димитриев).

Борба за отечество и вяра или Скендербей албански герой. - Период. сп. БКД, 4950, 1895, 1-31.
Празничните дни във Византийската империя. – Юрид. списание, 9, 1897, № 1112, 489-495.
Едно писмо на о. Неофит Рилски. - Период. сп. БКД, 61, 1900, 261-267.
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Гете, В. Изложение и учение на всеобщата православна църква. Цариград, 1873.
(Превод: ...).
Санд, Ж. Дяволското блато. Цариград, 1874. (Превод: ...).
Молиер. Скъперникът. Цариград, 1875. (Превод: ...).
Пет Лукианови разговори. С., 1891. (Превод: ...).
Лютдарт. Апология на християнството. – Юрид. списание, 11, 1899, № 7-8, 315340; № 10, 437-454. (Превод от нем. ез.: ...).
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Бъчваров, М. Социологическите възгледи на Марко Балабанов. - В: Истор. на
филос. мисъл в България. Т. 1. С., 1970, 289-301.
Марко Балабанов. 1837-1921. - В: Антология на бълг. социол. мисъл. Т. 1, С.,
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БЕЛКОВСКИ, ГРИГОРИЙ А., извънреден преподавател, в ЮФ 18931897.
Роден в Одеса, Русия. Извънреден преподавател по История на римското право
и Политическа икономия в ЮФ (1893).
Четени курсове: История на римското право и Политическа икономия
(1893-1897).

БОЯДЖИЕВ, ХРИСТО Н. (22.01.1900 -), асистент, доктор по право, Катедра
по частноправни науки, в ЮФ 1924-1930.
Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1922).
Специализация – по философия на правото и римско право в Лайпцигски университет
(1922-1925, 1926). Асистент в ЮФ (1924). Доктор по право на Лайпцигския университет
(1925).
Член на Международното дружество за право и стопанска философия в Берлин.
Области на основните научни интереси: философия на правото, римско право.
БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ

Понятие и същност на религията. [Принос към религ. и соц. философия]. С., печ.
Бял кръст, 1927. 60 с.
Критични изследвания върху правната гнесеология и проблемата за естеството на
правото. Приноси към обща теория и философия на правото. С., печ. Художник, 1929. 274
с.
(Рец.: Жабински, Н. – Юрид. мисъл, 13, 1932, № 1, 74-87).
Също и в: Год. СУ. Юрид. фак., 24, [1928-1929], 1929, 1-212.

Отговор на двама безсъвестни критици. [Критика върху „докладите” на господата
Н. Жабински и Хр. Тодоров във връзка с играта на „конкурс” за редовен доцент при
Катедрата по философия на правото]. С., печ. Арм. воен.-изд. фонд, 1932. 16 с.
СТУДИИ И СТАТИИ

За error in negotio в римското и гражданското ни право. – Юрид. преглед, 24, 1923,
№ 7, 289-293.
За error in persona в римското и съвременното право. – Юрид. преглед, 24, 1923, №
2, 59-61.
(Отделен § от студията „Приноси към философско-догматичното изследване на понятието
погрешка“).

Върху правилото Nemo sibi causam possessionis mutare potest. – Юрид. преглед, 25,
1924, № 9, 404-408.
(Статията е писана в Лайпциг).

Същност и значение на стопанските кризи. – Юрид. преглед, 25, 1924, № 4-5, 186200; № 6, 261-272.
Закон Винодолски. [Правно-исторически бележки]. – Юрид. преглед, 26, 1925, №
4-5, 188-203.
Понятието владение в догматиката на римското право преди и след Савини.
[Историко-догматично критическо изследване]. - Год. СУ. Юрид. фак., 20, [1925], 1925,
259-440.
Най-общи тенденции в културното и социално-правното резвитие на арийците. –
Юрид. преглед, 27, 1926, № 9, 387-396.
Юстиниан и Теодора. [Кратка характеристика]. – Юрид. преглед, 27, 1926, № 2,
66-74.
Правното обучение на изток и реформата на Юстиниана. – Юрид. преглед, 28,
1927, № 2, 61-67.

Сирийско-римската правна книга и нейното значение като източник на римското
право преди Юстиниана. – Юрид. преглед, 28, 1927, № 3, 105-113.
Критика на естественото право, историзъм в правото и правен позитивизъм.
(Принос към учението за тълкуването на правните норми и попълване на празнините в
законодателството). – Юрид. мисъл, 9, 1928, № 6, 429-478; 10, 1929, № 1, 1-53; № 2, 121140.
Една характерна особеност на римския правнофилософски мироглед. – Юрид.
преглед, 30, 1929, № 2, 75-78.
Модерни схващания на гносеологичната правна проблема и на идеята за
естественото право (Нелсон, Щаммлер, Петражицкий). – Юрид. мисъл, 11, 1930, № 1, 3972; № 3, 189-215.
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Der Begriff des Besitzes nach gemeinem Rechte. – Лайпцигски университет. 1925.

ВЕНЕДИКОВ, ПЕТКО ЙОРДАНОВ (22.12.1905 - 15.02.1995), професор,
Катедра по гражданскоправни науки, в ЮФ 1928-1950.
Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, правни и държавни
науки (1928). Доброволен асистент в ЮФ (1928). Асистент (1930). Доцент (1932).
Извънреден професор (1935). Професор (1941). Ръководител на Катедрата по
римско право (1937-1950). Декан (1940-1941, 1943-1944) и зам.-декан на ЮФ
(1941-1942).
Член-секретар на кодификационния съвет при Министерство на
правосъдието (1935).
Член на Съюза на юристите в България (1966).
Носител на Кирилометодиевската награда на Академията на науките
(1937).
Четени курсове: Римско право: история и система (1933-1950), Българско
гражданско право: Обща част, Вещно право, Облигационно право, Семейно
право и Наследствено право (1934-1950), Увод в правната наука, Българско
горско право (за студенти лесовъди).
Области на основните научни интереси: гражданско право, римско право.
БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ

Система на българското наследствено право. С., печ. Книпеграф, 1939. 424 с.
2. изд., 1945.

Коментар на Наредбата-закон за брака. С., Печ. Хр. Пехливан, 1947. 400 с.
Римско право. С., Наука и изкуство, 1949. 436 с. (Съавт.: М. Андреев; авт.:
Отдел първи и отдел втори, части I-IV и VI). (Унив. лит. Записки. 60).
Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес. С., Наука
и изкуство, 1964. 123 с.
2. прераб. изд. С., Сиби, 1994. 128 с.; 3. изд. С., ИК П. Венедиков, 2000.

Договор за гледане и издръжка. С., Наука и изкуство, 1967. 131 с. (Съвет на
Соф. адв. колегия).
2. прераб. изд. С., Сиби, 1994; 3. изд. С., ИК П. Венедиков, 2000.

Запазената част в наследственото право. [Ръководство]. С., М-во на
правосъдието, 1972. 142 с. (Библ. на практикуващия правник; офс. изд.).
2. прераб. изд. Центр. съвет на адвокатурата, 1990. 83 с.; същото и: С., Наука и изкуство,
1991; 3. изд. С., Сиби, 1994; 4. изд. С., ИК П. Венедиков, 2000.

Оспорване на завещателни разпореждания. [Лекция]. С., Соф. адв. колегия,
1973. 15 с. [Офс. изд.].
Съсобственост. [Правни въпроси]. С., Наука и изкуство (Плевен, печ. Ал.
Пъшев), 1975. 174 с.
2. прераб. изд. С., Сиби, 1994; 3. изд. ИК П. Венедиков, 2000.

Въпроси на съпружеската имуществена общност по Семейния кодекс от
1985 г. С., ЦС на адвокатурата, 1988. 188 с.
Също и: изд. на ИКО Информ, 1988; 2. прераб. изд. С., Сиби, 1994. (Библиотека П.
Венедиков); 3. изд. С., ИК П. Венедиков, 2000. 126 с.

Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани: [Справ.]. –
С., Наука и изкуство, 1990. 96 с. (Поредица: Познаваме ли социалист. право?).
Спомени. С., ИК П. Венедиков, 2003.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Записки по римско право. [Държани на репетиторните курсове. Пълен
преглед на изпитната материя]. С., книгоизд. и печ. Родина, 1930. 195 с.
Ново изд.: Записки по римско право. [Учебно помагало за студенти-юристи]. С., Сиби,
1994; 2. изд. ИК П. Венедиков, 1999. 168 с.

Кратък курс по римско право. С., печ. С. М. Стайков, 1936. 280, XIV с.
Система на българското вещно право. С., печ. С. М. Стайков, 1937. VIII,
352 с.
2. прераб. изд., печ. Книпеграф. 1939. 408 с.; 3. прераб. изд., съобр. с промен. в законодат. С.,
Унив. печ.1947. VІІІ, 424 с.; фототип. изд. на кн. от 1947. С., 7М График, 1990. 432 с.

Ипотеки, залог и привилегии. Системат. курс. С., печ. С. М. Стайков, 1938.
308 с.
2. изд., 1948. 290 с.; 3. изд. с бел. в промените в прав. законодат. след 1948 г. С., Сиби, 1994. 304 с. (Рец.:
Гуджева, Н. – Съвр. право, 1994, № 2, 117-118); 4. изд. С., ИК П. Венедиков, 2000.

Българско гражданско право. Основни начала. [Записки според лекциите
на: . . . ] . С., Литопеч., 1941. 126 с.
2. прераб. изд. Курс върху основните начала на гражданското право. 1942; 3. изд. 1943.

Увод в правото. [Лекции, четени от . . . в Държ. стоп. отдел на Юрид. фак.
през 1939/40 г.]. С., Литопеч., 1941. 117 с.
[2]. ново доп, изд., 1942; 3. изд. 1946. 108 с.

Римско право. [Лекции]. С., Общ фонд за подпомагане на студенти, 1945. 282
с.
2. изд., 1948. 276 с.

Гражданско право. С., Фонд за подпомагане на студенти, 1948. 276 с.
Ново вещно право. С., Сиби, 1995. 256 с.
2. изд. ИК П. Венедиков, 2008. ХІV, 266 с.
СТУДИИ И СТАТИИ

Смесените бракове според каноните и практиката на нашата черкова. – Юрид.
преглед, 28, 1927, № 6, 259-264.
Exeptio doli и exeptio non numeratae pecuniae. (Бележки върху querella non
numeratae pecunide). - Юрид. архив, 1, 1929-1930, № 5, 609-626.
Гражданско дружество и имуществена общност. - Юрид. архив, 2, 1930-1931, №
5-6, 476-489.
Женевската конвенция за унифициране на менителното право от 7 юни 1930 г. –
Юрид. архив, 2, 1930-1931, № 2, 161-167.
Новите италиански „Разпораждания върху несъстоятелността, превентивния
конкордат и малките несъстоятелности“. [Преглед на законодателството]. – Юрид.
архив, 2, 1930-1931, № 4, 388-398.
Клаузи за неотчуждаемост. - Юрид. архив, 3, 1931-1932, № 5-6, 486-516.
Около законопроекта за предпазния конкордат. - Юрид. архив, 3, 1931-1932,
№ 3, 252-264.
Actio praescriptis verbis и римското право преди Юстиниановата кодификация. Год. СУ. Юрид. фак., 27, [1931-1932], 1932, 1-167.
Също и като самостоят. отпеч.: С., печ. Гутенберг, 1932. 164, ІІІ с.

Affectio societatis. - Юрид. архив, 3, 1931-1932, № 4, 352-360.
Допустим ли е иск за незаконно обогатяване против държавата? - Юрид. архив,
4, 1932-1933, № 1, 17-34.
Бележки върху чеиза и зестрата по действуващото право у нас. - Юрид. архив, 5,

1933-1934, № 6, 489-511.
Може ли да се наруши правото върху марка чрез фирмен надпис? – Юрид.
архив, 5, 1933-1934, № 3, 300-304.
Новият закон за бюджета, отчетността и предприятията. [Преглед на
законодателството]. - Юрид. архив, 5, 1933-1934, № 4-5, 405-414.
Naturalis obligatio в класическото право. - Год. СУ. Юрид. фак., 28, [19321933], 1933, 1-32.
Същото и като самост. отпеч.: С., печ. Гутенберг, 1933. 32 с.

Даренията между годеници и чл. 317, ал. 3 на Закона за наследството. –
Юрид. архив, 6, 1934-1935, № 6, 537-550.
Изследвания върху римското право. - Год. СУ. Юрид. фак., 30, [1934-1935],
1935, 1-153.
Също и като самост. отпеч.: С., Придв. печ., 1935. 154 с.

Кое е действуващото наследствено право у нас преди да влезе в сила
Законът за наследството от 1889 година. – Юрид. архив, 6, 1934-1935, № 1, 104107.
Закон
за
спестовно-строителните
дружества.
[Преглед
на
законодателството]. - Юрид. архив, 7, 1935-1936, № 1, 67-73.
Наредба-закон за етажната собственост. [Преглед на законодателството]. Юрид. архив, 7, 1935-1936, № 5, 173-174.
Суперфиция и собственост върху постройка на чуждо място. - Юрид. архив, 7,
1935-1936, № 2, 111-120.
Към съединението на вещи в римското право. - Год. СУ. Юрид. фак., 31,
[1935-1936], 1936, 1-21.
Също и като самост. отпеч.: С., Придв. печ., 1936. 21 с.

Nabitatio и operae servi. - Год. СУ. Юрид. фак., 31, [1935-1936], 1936, 1-24.
Също и като самост. отпеч.: С., Придв. печ., 1936. 24 с.

Наредба-закон за трудовия договор. - Юрид. архив, 8, 1936-1937, № 2, 196206.
Встъпването в правата на удовлетворения кредитор в римското и българското
гражданско право. - Год. СУ. Юрид. фак., 33, [1937-1938], 1938, № 3, 1-50.
Също и като самост. отпеч.: С., Придв. печ., 1938. 149 с.

Наредба-закон за задълженията за издръжка. (Мотиви към проекта, текст и
бележка). - Юрид. архив, 9, 1937-1938, № 2-3, 201-206.
Действие на актовете за прехвърляне на вещни права върху недвижими
имоти преди и след вписването им. - Год. СУ. Юрид. фак., 34, [1938-1939], 1939, № 2,
1-50.
Също и като самост. отпеч.: С., Придв. печ., 1939. 50 с.

Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за облекчение на
длъжниците и за заздравяване на кредита. - Юрид. архив, 10, 1938-1939, № 2-3,
311-316.
Каква е наследствената част на преживелия съпруг, когато
наследява заедно с две деца от разен пол, но които получават равни
дялове? – Юрид. архив, 11, 1939-1940, № 4, 402-407.
Може ли да бъде упражнено правото на изкупуване по закона при продажбата на
наследтвени права? - Юрид. архив, 11, 1939-1940, № 4, 400-402.
Положението на кредиторите при делбата. – Архив за прав. науки, 1,
1940-1941, № 1, 29-42.
Понятието furtum. - Год. СУ. Юрид. фак., 36, [1940-1941], 1941, 1-140.
Също и като самост. отпеч.: С., Унив. печ., 1941. 140 с.

Доклад до Съвета на Юридическия факултет по конкурса за частен хоноруван

доцент при Катедрата по обща теория и философия на правото. - Год. СУ. Юрид.
фак., 37, [1941-1942], 1942, 1-9.
По въпроса за злоупотреблението с правото. – Архив за прав. науки, 2,
1941-1942, № 6, 570-580.
Права на съсобственика върху ползите и доходите на общия имот. –
Архив за прав. науки, 3, 1942-1943, № 3-4, 418-422.
(Бел. от състав.: През 30-те и началото на 40-те години на ХХ в. проф. П.
Венедиков публикува редица коментари на съдебната практика и бележките си върху
действащото българско и чуждо законодателство на стр. на сп. „Юридически архив“ и сп.
„Архив за правни науки“. Макар и не в строго академична форма, неговите кратки, но ясни
и подредени коментари дават пълна представа за брилянтния му ум и перфектното
познаване на българската и европейската цивилистика).

Длъжна ли е жената да следва мъжа си? – Юрид. мисъл, 1, 1946, № 1,
56-63.
Задължение за издръжка по закона между съпрузи. – Социални закони,
1, 1946, № 3, 76-80.
Отговорност на единия съпруг за сделки, сключени от другия. –
Социални закони, 1, 1946, № 6, 194-196; № 7, 217-219.
Правото на съпруга в случай на развод да получи част от това, което
другият съпруг е придобил по време на брака. – Социални закони, 1, 1946, №
2, 33-37.
Съглашението за издръжка на децата при развод по взаимно съгласие. –
Социални закони, 2, 1947, № 1, 1-6.
Новата постоянна уредба на частните актове за продажба или обезщетение за
продажба на етаж или част от етаж. – Социални закони, 3, 1948, № 1, 13-18.
Завещателни разпореждания под срок. - Наука, 1990, № 2, 4-6.
Преподавателите в Юридическия факултет през 1924-1944 година. Кратки
спомени. – Съвр. право, 1992, № 2, 67-80.
Изменения в закона за наследството от 1992 г. – Бълг. законник, 1994, № 1.
Прехвърляне на наследствен имот или на дял от наследствен имот. Чл. 76 ЗН. –
Бълг. законник, 1994, № 4.
ПРЕВОДИ НА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

Джорджио дел Векио. Върху общите принципи на правото. – Юрид. архив, 1,
1929-1930, № 4, 405-424. (Превод: ...).
Джорджио дел Векио. Кризата на държавата. – Юрид. архив, 5, 1933-1934, № 1,
3-28. (Превод: ...).
Съдебни речи. Френски и руски оратори от ХІХ век. С., ИК Петко Венедиков,
2005. 488 с. (Превод от фр. и рус. ез, състав. и коментари: …).
ЛИТЕРАТУРА ЗА НЕГО

Чолов, Р. Проф. Петко Венедиков на 85 години. - Съвр. право, 1990, № 2, 6871.
Таджер, В. В памет на проф. Петко Венедиков. - Бълг. законник, 1995, № 4, 12.
Петров, Вл. Биографични бележки. – В: Юбилеен сборник в памет на
професор петко Венедиков. С., 2008, 9-23.

ДАНЧЕВ (ДАНЧОВ), ПЕТЪР ИВАНОВ (06.11.1857 - 08.02.1913),
действителен член на БКД, в ЮФ 1892-1907.
Роден в Сливен. Завършва класическа гимназия в Hradec Kralove
(Koniggratz), Чехословакия (1878). Следва правни науки в университета в Прага
(1878-1879) и в университета в Йена, Германия, където и завършва (1881). Доктор
на същия университет (1881). Един от първите преподаватели в ЮФ - извънреден
преподавател по римско право (1892). Доцент (1895). Частен хоноруван доцент
(1897). Декан (1899-1900) и зам.-декан (1900-1901) на ЮФ. Дописен член на БКД
(1898). Действителен член на БКД (1900). Почетен доктор на Женевския
университет (1909).
Адвокат в Сливен (1881-1882). Член на Върховното съдилище на Източна
Румелия (1882-1884). Началник на Гражданския отдел на Министерство на
правосъдието (1885-1886). Председател на Пловдивския апелативен съд. Член на
Върховния касационен съд (1886). Главен прокурор при Върховния касационен съд
(1887-1900, 1901-1907). Председател на Върховния касационен съд (1907-1913).
Министър на правосъдието в правителството на Тодор Иванчов (1900-1901).
Министър на правосъдието (1901) и управляващ Министерството на търговията и
земеделието (1901) в правителството на ген. Рачо Петров.
Редактор на в-к „Съветник“ (1881-1890), в-к „Южна България“ (1883-1885), на
първото българско юридическо списание „Юридическо списание“ (1888-1899).
Четени курсове: Гражданско право (1892-1893), История на римското право,
Догма на римското право и Система на римското право (1892-1907).
Област на основните научни интереси: гражданско съдоустройство и
съдопроизводство.
БИБЛИОГРАФИЯ
СТУДИИ И СТАТИИ

За протестуванието на полиците. – Юрид. списание, 1, 1888-1889, № 5, 16-21.
Кратък преглед на нашето законодателство през 1887 г. – Юрид. списание, 1, 18881889, № 4, 56-63; № 5, 44-48.
Към историята на Закона за пожарите по селата, махалите, колибите и по малките
градове, които се занимават преимуществено със земеделие, от 14 декемврий 1883 год. и за
неговото значение. – Юрид. списание, 1, 1888-1889, № 2, 54-60.
Нещо по евикцията. – Юрид. списание, 1, 1888-1889, № 4, 1-8.
Новият граждански закон за княжество Черна-Гора. – Юрид. списание, 1, 1888-1889,
№ 8, 1-11; № 9, 1-12; № 10, 1-18.
Няколко неясни въпроси от съдопроизводството и съдоустройството. – Юрид.
списание, 1, 1888-1889, № 7, 13-23.
По новият законопроект за настойничеството. – Юрид. списание, 1, 1888-1889, № 12,
1-10.
„Вещите” люди в дознанието. – Юрид. списание, 3, 1890-1891, № 6, 251-254.
За законите от 18 декември 1888 г. №№ 373 и 374 (ДВ, бр. 2 и 3 от 1889 г.). [За Закона
за нотариусите и правилата за домашните актове]. – Юрид. списание, 3, 1890-1891, № 9-10,
416-427.
За последния международен тъмничен конгрес в Петерсбург. – Юрид. списание, 3,
1890-1891, № 1, 28-40; № 2, 58-74.

Касационна жалба без касационни поводи? – Юрид. списание, 3, 1890-1891, № 2, 5358.
За белгийските затвори. - Юрид. списание, 4, 1892, № 7-8, 219-233; № 9, 253-267;
№ 10, 289-300; № 11, 321-343; № 12, 357-377.
(Извлечение от рапорта на
Министерството на правосъдието).

Петър

Данчов

и

Антон

Петров,

представен

в

Новото гражданско съдопроизводство. - Юрид. списание, 4, 1892, № 4, 101-118;
№ 5, 133-141; № 7-8, 205-218.
Върху продажбата на недвижими имоти според Закона за задълженията и
договорите, обнародван в „Държавен вестник“ брой 268 от 5 декемврий 1892 г. Юрид. списание, 5, 1893, № 2, 64-71.
Заканване с престъпление против личността или имота на някого или на
някого от неговите ближни. – Юрид. преглед, 6, 1898, 273-275.
Допълнителни въпроси и отговори за българските правни обичаи по
наследството (обработено съкращение от отговорите, добити от съдилища,
окръжни и мирови, по наследството, съгласно с юридическите обичаи, в С.
С. Бобчевия Сборник на български юридически обичаи. Ч. І: Гражданско
право, отдел ІІ, ІІІ, ІV: Вещи, наследство, обязятелство). - Прибавка към:
Юрид преглед, 1902, № 10, 309-321.
Юридическите лица в Германския граждански закон. – Гражданин, 1,
1904, № 7-8.
Конференцията в Хага за унификация на менителното право. – Юрид.
преглед, 19, 1911, № 3, 145-154.
Международното уреждане на правото досежно чека. – Юрид. преглед,
19, 1911, № 5, 300-305.
ПРЕВОДИ НА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

Богишич, В. Върху техническите термини в законодателството. – Юрид. списание,
2, 1889-1890, № 9, 434-440; № 10, 482-488; № 11, 540-546. (Превод от рус. ез.: ...).
(Сказка, държана на 13 януари 1887 г. в заседанието на Руското Филологическо Дружество в С.
Петербург).

ЛИТЕРАТУРА ЗА НЕГО

Бобчев, С. С. За двама покойници. – Юрид. преглед, 21, 1914, № 1, 82-85.
(За д-р Петър Ив. Данчев и Иван М. Маджаров).

Бобчев, Ст. Д-р Петър Ив. Данчев. Поменик. - Летопис БАН, 2, 1915, 9397.

КАНТАРДЖИЕВ, АСЕН АСЕНОВ (06.06.1921-), доцент, доктор по
право, Катедра по държавноправни науки, в ЮФ 1980-1986.
Роден в Плевен. Завършва СУ, Юридическия факултет, прaво (1948).
Специализация - Институт по математика и механика, БАН (1966). Свободна
докторантура в Института за държавата и правото, Москва (1975). Доктор по
право(1975). Хоноруван асистент в ЮФ (1972). Доцент (1980).
Член на Съюза на учените в България (1965), на Съюза на юристите в
България (1966-1989), на Съюза на юристите демократи в България (1989).
Четени курсове: СУ, ЮФ - Теория на социалното управление (19731980), Теория на правната информация (1980-1986); УНСС - Правни основи на
социалното управление (1982- 1986); ВСУ – Римско частно право, Правна
информатика.
Области на основните научни интереси: правна кибернетика, теория на
правната информация, теория на социалното управление.
БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ

Теория на социалното управление. С., СУ Кл. Охридски, 1979. 300 с. (Съавт.: Е.
Къндева-Спиридонова).
2. доп. и прераб. изд., 1983.

Моделиране на договорните отношения между социалистическите
организации. С., БАН, 1983. 162 с.
Информация и право. Информ. интерпретации на прав. категории. С., Наука и
изкуство. 1988. 184 с.
2. прераб. изд. Албатрос, 1998.

Информационна теория на правото. - Варна, ВСУ Черноризец Храбър,
2001. 344 с.
(Включва: Информация и право, Теория на управлението, Правна информатика).

Информационна философия. - Варна, ВСУ Черноризец Храбър, 2004. 288 с.
СТУДИИ И СТАТИИ

Относно функциите на социалистическото право. - Правна мисъл, 1985, №
2, 80-85.
Правната информация - нейната същност и значение. - Социалист. право, 1985,
№ 6, 59-64.
Проблеми на държавния арбитраж и договорната дисциплина. - В: 35
години държ. арбитраж. С., 1986, 41-55.
Информационно изясняване на правото. – ВСУ „Черноризец Храбър”, 1995,
№ 1, 42-51.
Основи на информационната философия.- Год. ВСУ „Черноризец Храбър”,
1996, № 1, 58-65.
Също и в: Философия, 1996, № 2, 60-65.

Начало на критична информационна оценка на „Пролегомени” от Емануил
Кант. – Год. ВСУ „Черноризец Храбър“, 1997, № 1, 81-90.
Роля и проблеми на правната наука в условията на прехода . – Изв. на Съюза

на учените - Варна. Серия Хуманитарни науки, 1997-1998, № 1-2, 57-62.
Теоретични проблеми на съвременното правно познание. – Изв. на Съюза
на учените – Варна. Серия Хуманитарни науки, 1998-1999, № 1-2, 55-57.
В пределите на информационната философия.- Философия, 1999, № 4, 1114.
Правното познание и информационната философия. – Администр. и полит.,
1999, № 1-2, 80-83.
Правната научна рефлексия. – Изв. на Съюза на учените - Варна. Серия
Хуманитарни науки, 1999-2000, № 1-2, 49-52.
Информационната критика на трансцендентализма на Имануел Кант. – Год.
ВСУ „Черноризец Храбър“, 2000, № 6, 213-219.
Правното съзнание, основна и определяща научна категория в правната
теория. – Изв. на Съюза на учените – Варна. Серия Хуманитарни науки, 1-2, 20002001, 124-126.
Същност на правото. – Изв. на Съюза на учените – Варна. Серия
Хуманитарни науки, 1-2, 2000-2001, 120-123.
Критическият информационен метод в правото. – Год. ВСУ „Черноризец
Храбър“, 2001, № 7, 399-411.
Обективни закони (закономерности) в правото. - Морски научен форум.
ВВМУ Никола Йонков Вапцаров, 2001, № 7, 233-239.
Правно познание и правна информация. - Научен алманах на ВСУ
„Черноризец Храбър“. Серия Юридически науки и обществена сигурност , 2001, №
1, 37-47.
Относно информационното моделиране на априорно приложени синтезни
съждения [в информационната философия]. – Год. ВСУ „Черноризец Храбър“,
2002, № 8, 275-280.
Също и в: Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“. Серия Юридически науки и
обществена сигурност, 2002, № 3, 95-100.

Правното познание и информационната философия. – Научен алманах на
ВСУ „Черноризец Храбър“. Серия Общество и личност, 2002, № 6, 28-31.
Правното съзнание – основна и определяща юридическа научна категория. Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър“. Серия Общество и личност, 2003,
№ 7, 55-58.
Същност на правото. – Научен алманах на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2003, № 4, 57-60.
Също и в: Юрид.свят, 2003, № 2, 80-84.

Критика на философията на компютърната информатика (могат ли
компютрите да обработват информация). – Философия, 2004, № 4, 56-63.
Правното съзнание като основна и определяща юридическа научна
категория. – Правна мисъл, 2004, № 3, 78-80.
Изпреварващата функция на правото. - Научен алманах на ВСУ „Черноризец
Храбър“. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2005, № 5, 7-13.
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Применение методов кибернетики в правовое регулирование. - Москва.
Институт за държавата и правото. 1975.
ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

Моделиране на договорните отношения
организации. - СУ. Юридически факултет. 1980.

между

социалистическите

НАЙДЕНОВИЧ,

СТЕФАН

АЛЕКСАНДРОВ

(05.02.1897

-),

асистент, Катедра по римско право, в ЮФ 1923-1929.
Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, правни и държавни
науки (1921). Асистент в ЮФ (1923).
Област на основните научни интереси: римско право.
БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ

Формулата „solemnis et corporalis tradition“ в равенските дарствени папируси от
VI и VII в. и traditio corporalis при даренията inter vivos в римското право от IV-VI в.
сл. Р. Хр. С., печ. П. Глушков, 1924. 76 с.
Ищец, ответник, index и forum competens integrum restitutio ob aetatem.
[Догмат. cтудия]. С., печ. Арм. воен.-изд. фонд., 1929. VII. 72 с.
Също и в: Юрид. мисъл, 10, 1929, № 2, 141- 15; № 3, 218-229, 230-235; № 4, 298-317, 318328; № 5, 375-379.

СТУДИИ И СТАТИИ

Мнението на Фарлати, автор на „Illiricum sacrum” върху родословието на цар
Самуила. - В: Юбил. сб. изд. по инициатива на Юрид. фак. при СУ в чест на С. С.
Бобчeв по случай петдесетгод. му научна, публицист. и обществ. дейност. С.,
1921, 245-263.
Бележки относно приложението на чл. 344 от НЗ. – Юрид. преглед, 23,
1922, № 4, 163-166.
За заварените престъпни деяния. – Юрид. преглед, 24, 1923, № 3, 120-122.
Личното присъствие на подсъдимите в съдебното заседание. – Юрид.
преглед, 24, 1923, № 4-5, 175-178.
Начин на гласоподаване в Италия според Избирателния закон от 13
декември 1923 г. – Юрид. преглед, 25, 1924, № 4-5, 165-169.
Поглед върху правото на предпочитане (jus protimiseos) в съвременното
писано и обичайно право на югославянските народи. – Юрид. преглед, 25, 1924, №
7, 311-316.
(Статията е писана в Рим).

Operae juris romani variae. — Год. СУ. Юрид. фак., 20, [1925], 1925, 210-256.
Ius protimiseos в черногорските законници от 1798 и 1855 г. – Юрид. преглед, 28,
1927, № 2, 74-79.
Активна легитимация при in integrum restitutio ob aetatem. – Юрид. мисъл, 10,
1929, № 2, 141-158; № 3, 218-229.
Пасивна легитимация при in integrum restitutio ob aetatem. – Юрид. мисъл, 10,
1929, № 3, 230-235; № 4, 298-317; № 5, 375-379.
Jundex и forum competens за упражняване на in integrum restitutio ob aetatem.
(Лична и териториална подсъдност). – Юрид. мисъл, 10, 1929, № 4, 318-328.
ПРЕВОДИ НА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

Страници из административното деление на Европейска Турция през XVI век. –
Юрид. преглед, 28, 1927, № 7-8, 323-327. (Превод от анонимен автор: ...).

ПИПЕРКОВ, ТЕОДОР ЛЮБЕНОВ (06.07.1958 – 17.12.2013), главен
асистент, Катедра по теория и история на държавата и правото, в ЮФ 1986-2013.
Роден в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1984). Асистент в
ЮФ (1986). Старши асистент (1992). Главен асистент (1999). Специализация Хамбургски университет (1990-1991).
Член на Дружеството за германо-българско правно сътрудничество (1992).
Зам.-директор на Института по германско право към ЮФ на СУ „Св. Климент
Охридски” (1992).
Четени курсове: Римско право – отделни лекции в СУ, ЮФ (...) и ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ (...).
Области на основните научни интереси: римско право, всеобща история на
държавата и правото.
БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum. (Съпоставка на Мойсеевия закон и
римските закони). [Юридическа интерпретация и редакция]. С., Сиби, 2009. 274 с.
(Съавт.: М. Новкиришка-Стоянова; авт. на прил. А - Юристи и императори.).
Европейско договорно право – потребителски договори. С., Унив. изд. Св. Кл.
Охридски, 2010. 292 с. (Състав.: ..., М. Пашке, В. Павлова).
СТУДИИ И СТАТИИ

Цена и собственост при древноримската покупко-продажба. - Държ. и право,
1989, № 11, 100-103.
Законът на дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи. Съвр. право, 1999, № 4, 102-113; № 5, 34-46.
Предговор към Casebook по римско облигационно право, Херберт Хаусманингер,
превод Борис Иванов и Иван Йорданов, научна редакция Теодор Пиперков, изд. СИБИ,
С., 2002.
Zwei Beobachtungen über das römische Rechts- und Religionsformalismus, в
сборника Ius et Ritus, Rechtshistorische Abhandlungen über Ritus, Macht und Recht, Hrsg.
Ivan Biliarsky, изд. Изток-Запад, Sofia, 2006. (Две наблюдения върху римския правен и
религиозен формализъм – на немски език).
Екскурс: Влияние върху българското право – права на потребителя-купувач при
несъответствие на стоката. - В: Европейското договорно право - потребителски
договори. С., 2010, 219-251. (Състав.: М. Пашке, В. Павлова, Кр. Таков).
Законът на дванадесетте таблици и специфичните черти на римския „полисен
модел“. – B: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сб. статии]. C.,
2011, 411-435.
Изворовата основа за изследване на закона на дванадесетте таблици. – De jure,
2011, № 1 (2), 11-30.
Императорските конституции от Сердика - възможности за прочит. - В:
Императорски конституции, издадени в Сердика. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски,
2012, 70-78.

Пътят на четири рескрипта на император Диоклециан. – В: Римско и съвременно
публично право. [Сб. статии и доклади от Междунар. научна конф., организ. от ЮФ на
СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Унив. изд. Св.
Кл. Охридски, 2013, 191-204. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова, С. Пенов, М.
Карагьозова-Финкова).
ПРЕВОДИ НА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

Хаусманингер, Х. Casebook по римско вещно право. [Подбр. фрагм. от клас.
рим. юрипруденция. Въведение в осн. Институции. Препр. към разпоредби от бълг.,
австр. и герм. законодателство]. С., Сиби, 2000. 316 с. (Превод: Б. Иванов, И.
Йорданов; науч. ред. ...; науч. ред. на превода на лат. текст.: ..., М. Костова; авт. на
предг.: ...; авт. на препр.: ..., И. Йорданов, Б. Иванов).
2. прераб. изд. 2008.

Хаусманингер, Х. Casebook по римско облигационно право. [Подбр. фрагм. от
клас. рим. юрипруденция. Въведение в осн. Институции. Препр. към разпоредби от
бълг., австр. и герм. законодателство]. С., Сиби, 2002, 472 с. (Превод: Б. Иванов, И.
Йорданов; науч. ред.: ...; науч. ред. на превода на лат. текст.: М. Костова, ...; авт. на
препр. към бълг. законодат.: Кр. Таков).
2. прераб. изд. 2010.

РАДЕВ, АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВИЧ (04.02.1864 - 22.05.1911), частен
хоноруван доцент, доктор по право, в ЮФ 1899-1900.
Роден в Битоля, Македония. Завършва гръцката класическа гимназия в Битоля, а
зрелостен изпит полага в Атинската класическа гимназия (1882). Следва правни науки в
Атинския университет, където и завършва (1888). Доктор по право на Атинския
университет (1888). Частен хоноруван доцент по византийско право в ЮФ (1899).
Съдия в Ловеч, Трън, Търново и София (1889-1892). Адвокат в София (1892).
Член на Върховния македоноодрински комитет (1895-1896) и негов председател (18981899). Член на Прогресивнолибералната партия (1901). Народен представител в ХІ
(1901) и ХІІ (1902-1903) ОНС. Министър на правосъдието в правителството на Петко
Каравелов (1901). Министър на правосъдието (1901-1902) и министър на народното
просвещение (1902-1903, 1903) в правителствата на д-р Стоян Данев.
Председател на Софийския адвокатски съвет (1908-1909). Председател на
Юридическото дружество (1910-1911).
Четен курс: Византийско право (1899-1900).
Област на основните научни интереси: византийско право.
ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Узукапията като средство за придобиване правото на собственост върху
недвижими имоти по римското и византийското право. - Атински университет. 1888.

СЛАВОВ, ИВАН (01.03.1861 -), частен хоноруван доцент, в ЮФ 1892-1899.
Роден в с. Бановка, Бесарабия. Завършва Московския университет, правни и
държавни науки (1884). Извънреден преподавател по римско право и енциклопедия на
правото в ЮФ (1892). Частен хоноруван доцент (1895).
Директор на статистиката (1887-1893). Подпредседател и председател на
Софийския апелативен съд (1893-1897).
Четени курсове: Римско право, Енциклопедия на правото и Гражданско
съдопроизводство (1892-1899).

ТРАЯНОВ, ТРАЯН СТЕФАНОВ (05.11.1884 - 04.11.1920), доцент,
доктор, Катедра по римско право, в ЮФ 1920.
Роден в Плевен. Завършва Гисенския университет, Юридическия факултет, право
(1912). Доктор на същия университет (1912). Доцент в ЮФ (1920).
Четен курс: Римско право (1920),
Област иа основните научни интереси: римско право.
БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ

Купувачът в римското право при непрехвърляема собственост. С., печ. Витоша, 1913.
108 с.
Missio in bona и bonorum venditio. С., 1919. 100 с.
СТУДИИ И СТАТИИ

Владение и съвладение от гледна точка на наказателното право. – Юрид. преглед,
20, 1912, № 8-10, 519-545.
Сабиниянци и прокулиянци. – Сп. Юрид. д-во, 1912, № 8-9.
Дедуктивно и индуктивно схващане на правото. – Юрид. преглед, 21, 1914, № 2,
92-110.
Купувачът при продажбата на res furtivае. – Юрид. преглед, 21, 1914, № 1, 8-24.
Държавата, ищецът и ответникът в римското производство in jure. – Юрид.
преглед, 1915, № 2, 86-98; № 3, 133-141.
Значението на римското право за юридическото образование. – Год. СУ. Юрид.
фак., 15-16, [1918-1919-1920], 1921, 1-17.
Историческо развитие на Venia aetatis. – Год. СУ. Юрид. фак., 15-16, [1918-19191920], 1921, 1-25.
ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

Missio in bona и bonorum venditio. – СУ. Юридически факултет. 1920.

ФАДЕНХЕХТ, ЙОСИФ МАКСИМ (21.11.1873 - 27.10.1953), действителен член
на БКД, Катедра по гражданско право, в ЮФ 1897-1939.
Роден в Ерзурум, Източна Турция. Следва философия и право в Лайпциг и
Гьотинген. Завършва Лайпцигския университет, право с докторат (1897). Преподавател
в ЮФ (1897). Редовен доцент (1898). Извънреден професор (1903). Частен
хоноруван доцент (1908). Хоноруван професор (1924). Специализация - по Италианско
гражданско право в Болоня и Торино (1898-1899). Декан (1903-1904) и зам.-декан
(1904-1905) на ЮФ. Действителен член на БКД (1906). Секретар на Философскообществения клон на БКД (1908-1909) и председател на същия клон към БАН
(1944-1947).
Един от основателите и ръководителите на Радикалдемократическата партия
(1906). Народен представител в V (1911) ВНС, ХVІ-XVII (1913-1919), ХІХ (19201923), ХХІ-ХХІІ (1923-1931) ОНС. Общински съветник в София (1920-1922). Служи
като санитар на фронта през време на Балканските войни (1912-1913). Министър на
правосъдието в правителството на Александър Малинов (1918). Осъден от Третия
държавен съд като един от виновниците за Втората национална катастрофа (1923) и
амнистиран (1924). След Деветосептемврийския преврат 1944 г. е включен в комисията
към Министерството на правосъдието за подготовката по проекта на Наредбата-закон
за съдене от Народен съд на виновниците за въвличането на България във Световната
война и за злодеянията свързани с нея. Участва в изработването на Закона за
адвокатите (1925), на проектите за новите граждански закони и особет(но при
изготвянето на Закона за задълженията и договорите (1950).
Член на Софийска адвокатска колегия (1907), член-съветник на Управителния
съвет на Съюза на българските адвокати (1920) и негов председател (1931-1939, 19451946). Член на Висшия адвокатски съвет (1930) и негов председател (1933-1934,
1944-1945).
Редактор на сп. „Списание на Юридическото дружество“ (1901), сп.
„Демократически преглед“, на сп. „Юридическа мисъл“ още от основаването му (19191935), редактор и издател на сп. „Правна мисъл“ (1935-1941).
Четени курсове: Българско гражданско право: Обща част, Наследствено
право, Вещно право и Облигационно право (1897-1939), Римско право, Гражданско
съдопроизводство.
Област на основните научни интереси: гражданско право.
БИБЛИОГРАФИЯ
КНИГИ

Лекции по детска психология, методика, гражданско учение, политическа
економия и лиорогия, четени в общообразователния учителски курс през юли 1903
г. в София. С., Соф. околийско учит. дружество Неофит Рилски (печ. Труд,
Пловдив), 1906. 198 с. (В съавторство).
Наследството на Евлоги Георгиев. [Писмен отговор с документи.
Консултации]. С., печ. П. М. Бъзайтов, 1907. ХVІ, 352 с. (Съавт.: Марсел Планиол,
Андре Вайс). (Прит . на в-к Мир) .
Също и на фр. ез.: Paris, 1907, p. 9-125.

Коментар на Търговския закон. Кн. 1. Общи правила; за търговците; за
търговските регистри; за търговските фирми. Чл. чл. 1-30. С., печ. Гражданин, 1910.

VI, 200 с.
Конституционна платформа на Радикално-демократическата партия. С.,
Центр. комитет на Радикално-демократическата партия, печ. С. М. Стайков, 1911.
32 с. (Съавт.: Т. Г. Влайков, И. Георгов, Г. Дерманчев, Ст. Костурков).
Нравствената сила на управлявалите партии. [Реферат, държан на VІ
конгрес на Радикалдемократическата партия]. С., печ. С. М. Стайков, 1911. 16 с.
Залог върху вземания. [Крит. разбор на Същност и съдържание на заложното
право върху вземания от Дим. Силяновски]. С., печ. Арм. воен,-изд. фонд. 1928. 180
с.
Върху хабилитационната работа на Дружелюб Ев. Дабев „Гражданско-правните
основи на менителницата“. С., печ. Гладстон, 1930. 86 с.
Критика върху „Приноси към учението за развалянато на двустранните
договори по чл. 70 от ЗЗД“ от проф. Любен Диков. С., печ. Арм. воен.-изд. фонд,
1930. 56 с.
Отпеч. от: Юрид. мисъл, 11, 1930, № 5.

Дружелюб Ев. Дабев. Договорно представителство. [Доклад]. С., печ. Арм.
воен.-изд. фонд, 1933. 25 с.
Отпеч. от: Юрид. мисъл, 14, 1933, № 1, 70-94.

Уеднаквяване облигационното право в славянските държави. [Бележки към
главния доклад на проф. д-р Роман Лонгшам де Берие]. С., печ. Арм. воен.-изд.
фонд, 1933. 8 с. (Първи събор на правниците от славянските държави в Братислава,
6-10 септ. 1933).
Също и в: Юрид. мисъл, 14, 1933, № 4, 388-395.

Новият полски законник по облигационно. Ч. 1. С., печ. Арм. воен.-изд. фонд,
1934. 30 с.
Отпеч. от: Юрид. мисъл, 15, 1934, № 6.

Обичайното право в българското гражданско право. С., печ. Арм. воен.-изд.
фонд, 1934. 8 с.
За поръчителството в менителничното право. Б.м., 1935. 26 с.
Ротарианство и право. С., Ротари в България, 1940. 20 с.
Съдържа и беседи: Бочев, Ст. Ротарианството, приспособено в България; Петров, Хр.
Морал в професията.

Сравнителноправен очерк на облигационното право. Въз основа на Полския
законник за задълженията от 01.07.1934 г. в сравнение с облигационното право на
България, Франция, Италия (роман. група) и на Германия, бивша Австрия и Швейцария
(герм. група). С., 1941. IV, 186, II с.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Българско вещно право. Собственост. [Лекции]. С., б.г, 514 с. [Литопеч.].
Система на българското вещно право. Ч. 1. Увод. Владение. Пловдив, печ. Хр. Г.
Данов, 1902. 8, 218 с.
Българско вещно право. Владение. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919. 40 с.
Българско вещно право. Собственост. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919. 260 с.
Българско гражданско право. Обща част. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919. 64 с.
Българско семейно право. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919. 90 с.
Дружество и пълномощие. [Лекции]. С., Соф. унив. 1919. 52 с.
Лекции по българско наследствено право. С., Соф. унив., 1919. 148 с.
Обезпечение на вземанията и привилегии и ипотеки. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919.
168 с.

Облигационно право. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919. 168 с.
Облигационно право. Специална част. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919. 52 с.
Сервитути. [Лекции]. С., Соф. унив., 1919. 108 с.
Българско гражданско право. Ч. 1. Обща част. Отд. 1. Обективно право. С., печ.
Арм. воен.-изд. фонд, 1929. XII, 404 с.
Фототип. изд. 1992. (Предг.: В. Таджер).

СТУДИИ И СТАТИИ

Противоречие между чл. 50 и чл. 16, ал. І от Закона за давността. – Юрид. списание,
10, 1898, № 7-8, 296-301.
Cautio damni infecti и чл. 928 от Меджелето. – Юрид. списание, 10, 1898, № 3, 130135.
За сделките между съпрузи (особено за продажби и дарения). - Сп. Юрид. д-во, 1,
1901, №4, 145-162; 2, 1902, № 6, 251-278.
Една спънка за развитието на кооперативното дело у нас. Чл. 163 Търг. закон. –
Сп. Юрид. д-во, 2, 1902, № 1, 151-154.
Също и в: Демократически преглед, 1, 1902, № 3, 49-52.

Крепостните актове. [Резюме на реферат]. – Сп. Юрид. д-во, 2, 1902, № 6, 318319.
Към учението за сделките на непълнолетните. (Restituitur minor tanquam minor
aut tanquam laesus? – Сп. Юрид. д-во, 2, 1902, № 10, 473-494.
Несъобразности и редакционни погрешки в Закона за наследството. - Сп.
Юрид. д-во, 2, 1902, № 1, 25-41; № 3, 113-121; 5, 1905, № 5, 177-186; № 7-8, 343351.
Обезщетение на фабричните работници за злополука при работа. – Демокр.
преглед, 1, 1902, № 2, 22-23.
Законодателство. [Преглед]. – Сп. Юрид. д-во, 3, 1903, № 4, 183-197.
За особените кратки погасителни давности. [Чл. чл. 40-45 от Закона за
давността]. - Сп. Юрид. д-во, 3, 1903, № 2, 59-64; № 4, 161-171; № 5, 229-235; №
7, 311-324.
Из решенията на І-то гражданско отделение на Върховния касационен
съд през 1901и 1902 г. – Сп. Юрид. д-во, 3, 1903, № 1, 35-38.
По тълкуването на чл. 83 от Конституцията. – Демокр. преглед, 1,
1903, № 18, 361-363.
Чужда съдебна практика. – Сп. Юрид. д-во, 3, 1903, № 2, 94-96.
За внесения в Народното събрание проект за закон за личните и имуществените
отношения. – Сп. Юрид. д-во, 4, 1904, № 1, 95-96.
Нашето законодателство по кооперативното дело. – Демокр. преглед, 2, 1904, №
16, 361-363; 3, 1905, № 2, 29-33.
Новата алинея на чл. 140 от Закона за задълженията и договорите. - Сп. Юрид.
д-во, 4, 1904, № 1, 1-8; № 2, 57-69.
Новият закон за горите. – Гражданин , 1, 1904, № 2, 144-153.
По Закона за разработване на мерите. – Гражданин , 1, 1904, 39-43.
С ъ щ о и в : Д ем о к р . п р е гл ед , 2 , 1 9 0 4 , № 5 , 9 7 - 9 9 .

По Правилника за приспо собление новия Закон за горите (Обявен в
ДВ, бр. 137 от 26 юни 1904 г.). – Гражданин , 1, 1904, № 7-8, 633-637.
Тълкувателният закон за министерската юридическа отговорност. – Демокр.
преглед, 2, 1904, № 4, 73-76.
Юридическата личност на нестопанските дружества. – Демокр. преглед, 2, 1904,

№ 17, 385-388.
Несправедливи закони. – Демокр. преглед, 3, 1905, № 12-13, 297-299.
Свободата на договорите и тарифните съглашения между работници и
господари. - Демокр. преглед, 3, 1905, № 3, 381-383.
Трябва ли да се изменят наредбите на Закона за наследството относно
наследствената част на низходящите от женски пол. [Според реферата]. –
Юрид. преглед, 13, 1905, № 7, 453-455.
Законопроект за кооперативните сдружения. - Демокр. преглед, 4, 1906, №
9, 905-924.
За правото на представителство в полза на низходящите на наследник по
завещание или на заветник (чл. 160 от Закона за наследството). - Год. СУ, 1,
[1905], 1905, 257-288; 2, [1905-1906], 1906, 79-137.
Наказателни мерки против стачките. [Допълн. към чл. 298 от
Наказателния закон]. – Демократ, 2, 1906, № 11.
По закона за изменение и допълнение на някои членове от Закона за
наследството. - Сп. Юрид. д-во, 6, 1906, № 6, 266-272; № 10, 433-455.
Трябва ли да се изменят наредбите на Закона за наследството относително
наследствената част на низходящите от женски пол. - Демокр. преглед, 4, 1906, №
1, 23-53.
Административни актове и нарушение на владението. - Сп. Юрид д-во, 7,
1907, № 2-3, 73-75.
За военното правосъдие. - Демокр. преглед, 6, 1907, № 3, 241-243.
Значение на чл. 24 от Закона за земледелската банка при прилагане на чл. 985,
ал. 2 от Градското съдопроизводство. - Сп. Юрид. д-во, 7, 1907, № 7, 293-297.
Кой е търговец? [Чл. 2 от бълг. Търговски закон]. - Сп. Юрид. д-во, 7, 1907,
№ 2-3, 53-68.
Критически бележки по Закона за лицата. - Сп. Юрид. д-во, 8, 1908, № 4-5,
188-197.
По осиновението на непълнолетни. [Една консултация]. – Юрид. преглед, 16,
1908, № 7, 378-396.
Належащи реформи в нашето общинско самоуправление. - Демокр. преглед, 8,
1910, № 1, 1-13.
Правителството и административното правосъдие. - Демокр. преглед, 11, 1914,
№ 6, 513-519.
Кодификация на гражданското и търговското право. - Юрид. мисъл, 1, 19191920, № 1, 3-10.
Бележки към Закона за урегулирване неоформените с нотариални актове
покупко-продажби на недвижими имоти. - Юрид. мисъл, 2, 1920-1921, № 1 , 1 - 9 .
За новото реформиране на Наказателния закон. – Право, 5, 1920, № 34, с. 463.
Моралната криза у нас. - Демокр. преглед, 13, 1920, № 4, 258-261.
Чл. 92 от Закона за държавните служители. – Съдийски вестник, 2, 1920, №
11.
Адвокатура. [Реч, произнесена в Народното събрание по проекта за
изменение от 1888 г. на Закона за адвокатите]. - Адв. преглед, 1, 1921, № 10-11,
2-7; 2000, № 5, 28-30. (Задачи на адвокатурата. Извадки от речта, произнесена
в ...).
Съюзи на кооперативни сдружавания и централни кооперативни
сдружавания. - Юрид. мисъл, 3, 1921-1922, № 4, 266-280.
Указ № 75. Военното положение и военнополевите съдилища. [Реч, държана
в народното събрание на 12 ноември 1921 г.]. – Адв. преглед, 2, 1921, № 7, 2-4; № 8,

1-4.
Амнистията. – Адв. преглед, 2, 1922, № 21-22, 9-10.
Посегателство върху автономията на волятя на столицата. [Преглед]. – Адв.
преглед, 2, 1922, № 19-20, 5-7.
Срок на отричане от наследство. – Юрид. преглед, 23, 1922, № 2, 62-64.
Бележки по тълкуването на чл. 104 от Закона за наследството. – Адв.
преглед, 3, 1923, № 14, 2-6.
Доказвания на раждания, женитби и умирания, станали преди 1.І.1893 г.
[Преглед на касационната практика]. – Адв. преглед, 3, 1923, № 20, 7-10.
За продажбата на имоти, принадлежащи на непълнолетни, които се
намират под родителска власт. – Адв. преглед, 4, 1923, № 1-2, 2-5.
Продажбата на недвижими имоти, принадлежащи на еманципирани
непълнолетни. – Адв. преглед, 3, 1923, № 19, 2-6.
Правото на адвокатство на жените. [Мнение, дадено по покана на ред. на
в-к „Женски глас“]. – Женски глас, 21, № 9-10, 1924, с. 1.
Анкета върху съразмерната изборна система във връзка с възможността
за по-добро управление. – Демокр. преглед, 18, 1926, № 2, 119-124; № 3-4, 236240; № 8, 567-569; № 9-10, 701-704.
Реч по реферата на проф. Г. П. Генов. Ньйският договор от гледище на
международното публично и частно право. – В: Реферати и резолюции на
Третия събор на бълг. правници, съст. се в София на 6 и 7 май 1926 г. (Под ред.
на П. П. Бояджиев). С., 1926, 67-68.
Юридическите лица, сдружения и фондации в нашето гражданско право
de lege lata и de lege ferenda. [Реферат]. – В: Реферати и резолюции на Третия
събор на бълг. правници, състоял се в София, на 6 и 7 май 1926 г. С., 1926, 6991.
В каква форма трябва да се извършат актовете, с които се установяват
суперфиции и какво трябва да бъде съдържанието на тия актове. – Адв. преглед,
9, 1928, № 7, 86-87.
Възможни ли са у нас абстрактни вещни договори и фидуциарно
прехвърляне на собственост за обезпечение? – Адв. преглед, 10, 1929, № 8, 9599; 1930, № 9, 107-111.
Нотариалните актове на бездомниците по закона от 4 август 1928. – Адв.
преглед, 9, 1929, № 10, 122-127.
Хилядогодишнината от цар Симеон и петдесетгодишнината от
Освобождението. – Адв. преглед, 9, 1929, № 17, 205-206.
Критика върху „Приноси към учението за развалянето на двустранните
договори по чл. 70 от ЗЗД“ от д-р Л. Диков. - Юрид. мисъл, 11, 1930, № 5, 369423.
Към законопроекта на чл. 289 ЗСГ и на допълнението на чл. 15 от Закона за
горите. – Съдийски вестник, 1930, № 6, 84-87.
Иск за връщане на заплатени договорни незаконни лихви. – Адв. преглед, 11,
1931, № 12, 127-130.
Обществената деятелност на професора и академичната свобода. – Мисъл, 16,
1931, № 10, 650-658.
При неизпълнен договор може ли да се иска уговорената за неизпълнение
неустойка заедно с искане да се върне направената от ищеца престация по договора?
[Преглед на съдебната практика]. – Адв. преглед, 12, 1931, № 5, 60-62.
Законът за печата. [Реферат, държан на Единадесетото общо годиш. събрание на
Съюза на бълг. адвокати на 9 юни 1932 г. в Русе]. – Адв. преглед, 13, 1932, № 1, 18-22.

Уеднаквяване облигационното право в славянските държави. – Юрид. мисъл, 14,
1933, № 4, 388-395. (Резюме на фр. ез.).
(Бележки към главния Доклад по въпроса от проф. д-р Роман Лонгшам де Берие).

Държавата наследява имотите на лицата, които нямат наследници – роднини до
десета степен – не по силата на наследствено повикване, а упражнява своето право на
суверенитет. [Из съдебната практика]. – Юрид. мисъл, 15, 1934, № 3, 179-184.
Една ненужна „реформа”. [Законопроектът за имуществените отношения
между съпрузите]. – Женски глас, 31, 1934, № 10-11, 1-2.
За поръчителството в менителничното право. - Юрид. мисъл, 15, 1934, № 10,
579-603.
Имат ли сила на прeсъдено нещо определенията по чл. 14 от Закона за
заповедното производство? – Адв. преглед, 14, 1934, № 11, 118-121.
Може ли невписана частна покупко-продажба на недвижим имот, извършена
преди 1 януари 1919 год. и то преди да е била вписана възбрана върху тоя имот, да се
противопостави на кредитора, който е наложил тая възбрана, ако и кредиторът да е бил
добросъвестен при пораждането на неговото вземане спрямо длъжника-продавач. [Из
съдебната практика]. – Юрид. мисъл, 15, 1934, № 10, 619-623.
Новият полски законник по облигационно право. - Юрид. мисъл, 15, 1934, № 6,
315-341.
Също и в: Правна мисъл, 1, 1935, № 1, 60-67; № 3, 234-241; № 4, 300-314; № 5, 389399; № 6, 469-475.

Обичайното право в българското гражданско право. (Съдебна практика и
законодателство). [Реферат, четен на тържественото събрание в Дома на бълг.
правници на 8 юли 1934 г., при гостуването на югославянските правници]. - Юрид.
мисъл, 15, 1934, № 6, 361-366.
Отношенията между съдии и адвокати. [Реферат]. – Адв. преглед, 15, 1934,
№ 1, 12-16.
Освобождаването от привнасяне на подарен имот трябва да стане с
изричното разпореждане на наследодателя даже когато дарението е прикрито с друг
акт. [Из съдебната практика]. – Юрид. мисъл, 15, 1934, № 2, 122-128.
Правният характер на договор за прехвърляне право на собственост на
недвижим имот срещу задължението на приобретателя да гледа, храни и облича
отчуждителя до живот. Искане за привнасяне на подарен недвижим имот не може
да се предявява с ревандикационен иск, а само в делбено производство. Запис на
заповед, издаден за извършване на дарение с оглед към бъдещо съпружество е
незадължителен за обещателя (издателя, платеца) поради липса на изискваната за
дарение форма. [Преглед на съдебната практика]. – Юрид. мисъл, 15, 1934, № 1, 5054.
Преждевременни искове. - Юрид. мисъл, 15, 1934, № 5, 251-262.
При иска по чл. 139 от ЗЗД (action obliqua) ищецът-кредитор не е длъжен да
доказва, че длъжникът му, от чието име води искът, няма други имоти, от които
може да се удоблетвори. [Из съдебната практика]. – Юрид. мисъл, 15, 1934, № 5,
309-314.
Връщане годежните подаръци при несъстоял се брак. – Правна мисъл, 1,
1935, № 1, 4-26.
Естеството на иска за „опазване помещение” и случаи на неговото
допускане. [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 1, 1935, № 3, 248-251.
Какво е съдържанието на законното предложение в чл. 676 ТЗ? Вредата
(eventus dammi) ли се предполага или „измамата” (fraus). [Съдебна практика]. –
Правна мисъл, 1, 1935, № 2, 144-151.
Лицето, което е направило разноски за погребението на един починал, какъв

иск има срещу наследниците на последния – actio de in rem verso ли или actio
negotiorum gestorum? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 1, 1935, № 6, 476-482.
Може ли ищецът, след като искът е уважен с окончателно решение, да поиска
освобождаването на представената от него, по допущане обезпечение на иска му,
гаранция, или трябва да чака решението да влезе в законна сила? [Съдебна
практика]. – Правна мисъл, 1, 1935, № 6, 483-489.
Наредба-закон за спестовно-строителните дружества. – Правна мисъл, 1,
1935, № 3, 223-233.
Отказът от договорно право на изкупуване относно недвижим имот като
отказ от вещно право, трябва да бъде извършен съгласно чл. 219 от Закона за
задълженията и договорите в нотариална форма. [Съдебна практика]. – Правна
мисъл, 1, 1935, № 4, 322-328.
Доклад до почитаемия съвет на Юридическия факултет. - Год. СУ. Юрид. фак.,
31, [1935-1936], 1936, 1-38.
Имотните наказателни последици от развода по българското православно
брачно право. - Правна мисъл, 2, 1936, № 1, 1-22.
Критичен преглед на юриспруденцията на Върховния касационен съд по
гражданско право за времето от януари до юлий 1935 г.: І. Облигационно право. Обща
част. 1. Неустойка и задатък. Намаление на неустойката по чл. 119 ЗЗД. 2. Неустойка
при договор за обещание на дарение. [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 2, 1936, № 3,
219-229.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Bърховния
касационен съд през 1935 г.: 3. Мораторни лихви. 4. Actio obliqua (Иск по чл. 139 ЗЗД).
5. Правото на кредиторите по чл. 204 от Законa за наследството. 6. Подновяване. 7.
Сливане. ІІ. Особени договори. 1. Продажби. Има ли право на задържане купувачът на
недвижими имоти при разваляне на продажбата поради повреда (laesio) до връщане
цената от продавача? [Съдебната практика]. - Правна мисъл, 2, 1936, № 4, 308-315.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Върховния
касационен съд през 1935 г.: ІІ. Особени договори. 2. Продажба. Изкупуване по закона:
[Съдебна практика]. - Правна мисъл, 2, 1936, № 5, 382-389.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Върховния
касационен съд през 1935 г.: 3. Продажба. Коя е меродавната за изкупуване цена при
изкупувяане по закона? 4. При обещание за продажба на недвижим имот. [Съдебна
практика]. – Правна мисъл, 2 , 1936, № 6, 455-457.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Върховния
касационен съд през 1935 г.: 5. Пак за Actio de in rem verso. 6. Прехвърляне на вземане.
Установяване съществуването на прехвърлено вземане по изпълнителен лист. 7.
Продажба под условие на предварително опитване и одобрение. 8. Признатото на
купувача по една съдебно унищожена продажба на недвижими имоти право на
задържане имота до заплащане от продавача покупната цена и разноски (по чл. 298
ЗЗД) означава ли, че унищожението е прогласено под отлагателно условие: ако
продавача заплати на купувача тая сума? - Правна мисъл, 2, 1936, № 7, 532-542.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Върховния
касационен съд през 1935 г.: 9. Наем. [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 2, 1936, № 8,
603-607.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Върховния
касационен съд през 1935 г.: 9. Наем (продължение). 10. Дружество. 11. Пълномощно
(мандат). [Съдебна практика]. - Правна мисъл, 2, 1936, № 9, 668-676.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Върховния
касационен съд през 1935 г.: 13. Спогодба. 14. Заем. 15. Поръчителство. [Съдебна

практика]. - Правнa мисъл, 2, 1936, № 10, 750-761.
Наказателни санкции за правото на издръжка между съпрузи, родители и
деца. - Правна мисъл, 2, 1936, № 9, 654-662.
Правото за издръжка между съпрузи. - Правна мисъл, 2, 1936, № 4, 245-260.
Прекъсването на давността по естествена причина заличава ли, освен
изтеклото време, и юридическото основание на прекъснатата придобивна давност?
[Съдебна практика]. – Правна мисъл, 1, 1936, № 1, 64-70.
Сключеният в чужбина граждански брак и неговото значение у нас.
[Консултация, дадена на Св. Синод]. – Правна мисъл, 2, 1936, № 3, 204-210. (Съавт.:
прото-презвитер проф. Ст. Цанков и проф. Г. Генов).
Една поправка във връзка със статията „Мюфтийските съдилища у нас“. Правна мисъл, 3, 1937, № 4, 317-318.
Изпълнението на задължение от трето лице и суброгации. - Правна мисъл, 3,
1937, № 8, 589-611.
Критичен преглед на юриспруденцията на гражданските отделения на Върховния
касационен съд през 1935–1936 г.: 1. Владение. Доказване белезите на законно
владение. Има ли право на посесорен иск срещу държавата притежателят на една гора,
обявена за яйлак? ІІ. Собственост. 1. Придобиване плодове от чужд имот.
Добросъвестност на владеца. 2. Може ли сънаследникът, който дири своя дял от тия
имоти, да бъде осъден да плаща на ищеца-сънаследник, който дири своя дял от тия
имоти, определена от съда сума, представляваща съответна част от доходите, от деня на
исковата молба, до деня на предаване частта от присъдените имоти? 3. Тежест на
доказване превръщането на владението от прекарно във владение за себе си. 4. Може ли
да се приеме за добросъвестно владение, което почива на частен договор за продажба
на недвижими имот? [Съдебна практика]. - Правна мисъл, 3, 1937, №1, 60-80.
Критичен преглед на юриспруденцията на Върховния касационен съд по
гражданско право през 1935-1936 г.: 5. Правото на владелеца за подобрения, направени
в ревандикирания имот. В какво се състои добросъвестността на строителя?. 6. При
договор – обещание на продажба на недвижим имоти предаден на бъдещия купувач,
който е извършил върху него постройки, развалянето на договора, поради неизпълнение
на задължението на обещателя (да извърши нотар. договор за продажбата), поражда
правото на строителя, като добросъвестен, да получи от обещателя обезщетението по
чл. 80 и 83 от Закона за имуществата, собствеността и сервитутите (ЗИСС).
Заплащането на последното трябва да се присъди в същото дело, водено по чл. 70 от
ЗЗД, като се признае на „купувача” и правото на задържане до заплащането на
подобренията. 7. Против кого може и трябва да бъде насочена претенцията за
заплащане в чужд имот подобрения – дали против собственика в момента на
извършване подобренията, или против неговия правоприемник в момента на водене от
него иск за собственост? [Съдебна практика]. - Правна мисъл, 3, 1937, № 2, 149-160.
Критичен преглед на юриспруденцията на Върховния касационен съд по
гражданско право през 1935-1936 г.: 8. Преминава ли върху правоприемника на
строителя в чужда място правото да иска заплащане на постройката (изобщо на
подобренията)? 9. Отговаря ли на даренията за подобренията, които са били направени
от трето лице, когато имотът е бил още в собственост на дарителя? ІІІ. Съсобственост.
Нововъведения в общия имот. 1. Приложим ли е чл. 81 от ЗИСС към съсобственик,
който върху общото място е построил здание без съгласието на другия съсобственик?
Каква е санкцията за несъблюдаване от съсобственик запрещението на чл. 57 от ЗИСС?
[Съдебна практика]. - Правна мисъл, 3, 1937, № 3, 227-245.
Критичен преглед на юриспруденцията на Върховния касационен съд по
гражданско право през 1935-1936 г.: 2. Съсобственост. За уреждане отношенията между

съсобственици, произхождащи от направени от едного от тях в общия имот
подобрения, приложими ли са наредбите по чл. чл. 321 и 322 от Закона за имуществата,
собствеността и сервитутите или само наредбите по чл. чл. 56 и 57 от същи закон?
Съсобственик-ответник по ревандикационен иск , воден за присъждане идеална част от
общия имот, може ли да се ползува от правото на задържане, предвидено в чл. 322 от
ЗИСС? Само в производството за делба на съсобствения имот ли може да се разреши
въпросът за подобренията в общия имот? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 3, 1937,
№ 4, 319-333.
Критичен преглед на юриспруденцията по гражданско право на ВКС през 19351936 г.: 3. Правото на съсобственика да си служи с обшия имот съвместно с другите
съсобственици : ако за упражнението на това право съсобственика не е бил
възпрепятстван от другия съсобственик , първият , който не се е ползувал от имота, не
може да иска от ползувателя се изцяло или от по-голямата част от общия имот
съсобственик да бъде обезщетен, като му се заплати припадащата се част от наема на
имота. 4. Наредба на чл. 321 от Закона за имуществата, собствеността и сервитутите
прилага ли се в отношенията между съсобствениците, ако подобренията са направени
от съсобственика на имота или в този случай всеки съсобственик участва в
изплащането на тия разноски съразмерно своя дял, без да се гледа с колко е увеличена
стойността на общия имот? 5. За да има право на съответна част от доходите на
съсобствен имот, съсобственикът, който е бил лишен от дохода, не е длъжен да доказва,
че е бил въпрепятстван да си служи с приспадащата му се част от имота, а е достатъчно
само да се докаже, че безпрано доходът е получен само от ответника. При това е без
значение, дали ответникът – съсобственик, който е събрал дохода (наем) от общия имот,
е бил добросъвестен или не. 6. Може ли един от собствениците да предяви и води иск за
собственост на целия съсобствен имот или да стори само за своята идеална част? Може
ли един от съсобствениците д а води за целия имот владелчески иск за запазване или за
зъзтановяване на владението върху общия имот? [Съдебна практика]. - Правна мисъл, 3,
1937, № 5, 407-414.
Критичен преглед на юриспруденцията на Върховния касационен съд по
гражданско право през 1935-1936 г.: 7. Може ли собственикът на по-голяма част от
съсобствения имот, въпреки противното мнение на останалите съсобственици, да води
иск срещу наемателите за опразване на целия имот? 8. Владението на съсобственика по
отношение на други съсобственици е владение недобросъвестно и заради това не може
да има право на задържане в полза на първия за получаване плащане за напарвените в
общия имот от него подобрения. [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 3, 1937, № 6, 492495.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право през 1935–
1936 г.: Може ли иск за собственост на недвижим имот, предявен от лице, което е
обещало да го продаде на ответника и му е предало владението на имота, да се смята от
съда по същество, като иск основан на чл. 70 от ЗЗД, като в форма на възражение
ответникът, поддържайки че владее имота на основание на такова съглашение, поиска
унищожението му и във връзка с това и връщането на получените срещу уговорената
цена суми, без да има за това иск от страна на ответника за унищожение на договора за
обещание за продажба. [Съдебна практика]. - Правна мисъл, 3, 1937, № 8, 653-665.
Мюфтийските съдилища у нас. - Правна мисъл, 3, 1937, № 3, 221-226.
Отричане от наследство в изпълнителното производство. - Правна мисъл, 3,
1937, № 1, 1-7.
Вписване на апорти на недвижими имоти в акционерно дружество. За да бъде
действителен вносът на недвижими имоти в едно акционерно дружество, необходимио
ли е, щото съгласието за това да бъде обнародвано? Кредиторите на несъстоятелния са

ли трети лица, на които да не може да се противопостави вносът на недвижими имоти,
ако не бъде вписан в пазителя на ипотечните книги. [Съдебна практика]. – Правна
мисъл, 4, 1938, № 7, 525-634. (Съавт.: Н. Сокеров).
Критичен преглед на юриспруденцията по гражданско право на ВКС през 19351936 г.: Иск за собственост от „продавача“ по договор за обезщание на продажба против
„купувача”. Може ли срещу такъв иск ответникът да се защитава с възражението, че той
има владението на недвижимия имот по силата на тоя договор, когато от негова страна
няма нарушение на договора? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 4, 1938, № 1, 67-79.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право през 19351937 г.: Допускат ли се отклонения от правилото за спазване предвиденото в чл. 134 от
Закона за имуществата, собствеността и сервитутните триметрово разстояние при
довършване постройкато. Договор за наем за послужване на жилищно помещение или
договор за учредяване правото на обитаване? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 4,
1938, № 10, 776-780.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право през 19351937 г.: Изпразването на един недвижим имот може ли да се иска въз основа на
признато право на собственост върху същия имот или това може да се иска само въз
основа на един договор за наем? Може ли несобственикът-владетел на имота, срещу
когото не е предявен иск за собственост, да предяви срещу собственика иск за плащане
на направените от него подробрения в имота? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 4,
1938, № 9, 689-697.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право през 19351937 г.: Снабдяване с изпълнителен лист ответника за подобренията по иск за
собственост, за изплащане присъдената му за подобренията сума, когато в диспозитива
на решението ищецът не е осъден за това плащане и когато на ответника е признато в
същото решение право на задържане на ревандикирания имот до това плащане.
[Съдебна практика]. - Правна мисъл, 4, 1938, № 2, 156-159.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право през 19351937 г.: Фoрмата на акта за деривативно придобиване суперфицирана собственост.
Какво значение има- за разрешаване този въпрос – обстоятелството, че посторйката е
издигната върху част от общински обществен имоту отстъпен с право на затрояване с
решение само на общинския съвет, без да е извършен нотариален акт? Нищожност нa
продажба на маломерен парцел или малоценна част от парцел. [Съдебна практика]. –
Правна мисъл, 4, 1938, № 3, 225-229.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право през 19351937 г.: Юридическото основание на кратката придобивна давност трябва ли да бъде
вписано в ипотечните книги? Може ли при начало на писмено доказателство да се
доказва със свидетели придобиването на недвижими имоти със скрито пълномощно?
[Съдебна практика]. - Правна мисъл, 4, 1938, № 5-6, 419-427.
Наредба-закон за държавния надзор върху дружествата и сдружаванията. Правна мисъл, 4, 1938, № 4, 279-289.
Наредба-закон за задължението за издръжка. - Правна мисъл, 4, 1938, № 2, 126144.
По тълкуването на чл. 1, ал. І, in fine, от Закона за привилегиите и ипотеките.
Бележки и допълнителни пояснения към статиите на Ст. Гладнев и Н. Сокеров в
прегледа на съдебната пректика по тълкуванетио на чл. 166 от ТЗ, чл. 1, ал. І от ЗПИ
(вписване на апорти на недвижими имоти в акционерно дружество). [Съдебна
практика]. – Правна мисъл, 4, 1938, № 8, 620-623.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право: Етажна
собственост. Как трябва да бъдат разпределени между собствениците на апартаментите

разноските за чистота и домакинските нужди на жилищния дом, съразмерно ли със
стойността на апартаментите или по равно? [Съдебна практика]. - Правна мисъл, 5,
1939, № 10, 681-693.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право: Под израза
„пълното право на собственост върху имота като гора“ в ч. 4, ал. ІІ от Закон за горите от
1925 г., се разбира само гора станала „мюлк“, било съгласно чл. 2, п.п. 2, 3 и 4, било
съгласно чл. 24 от Закона за земите. [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 5, 1939, № 1,
73-82.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право: При липса
на съгласие на всички собственици или сънаследници, може ли общата сграда да се
подели на етажи или части от етажи? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 5, 1939, № 8,
617-622.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право през 1937 и
1938 години: За подобренията, напарвени в чужд недвижим имот, отговаря не лицето,
което е било собственик във време на извършване на подобренията, алицето, което се
явява безпричинно обогатено за подобренията във вреда на подобрителя. [Съдебна
практика]. – Правна мисъл, 5 , 1939, № 4, 302-313.
Отговорността на наследника по закон или завещание за плащане на заветите.
- Правна мисъл, 5, 1939, № 3, 165-171.
Задължението на менителничния поръчител (авалист) е ли самостойно
менителнично задължение по нашето менителнично право. - Правна мисъл, 6,
1940, № 2, 81-96.
История на българската адвокатура. – В: 20 години Съюз на българските
адвокати. – София: Български адвокатски съюз (печ. Борис Ан. Кожухаров), 1940, №
1, 58-63.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право:
Завещателното разпореждане, с което е завещан определен имот, макар той и да
единственият на завещателя, придава ли на заветника качество на наследник и прави ли
го отговорен за дълговете на наследството? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 6,
1940, № 1, 58-63.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право: Може ли да
бъде постановено задържането на един недвижим имот до заплащане на присъдената
сума за направените подобрения върху същия имот и тогава, когато не е постановено
връщането на имота по ревендикация? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 6, 1940, №
2, 147-149.
Закон за уреждане правата на купувача на недвижими имоти с частни писмени
договори до 1 април 1941 г. - Правна мисъл, 7, 1941, № 7, 254-262.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право: Делбата на
наследствени недвижими имоти, станала при действието на турския граждански закон,
трябва ли да бъде извършена в писмена форма. [Cъдебна практика]. – Правна мисъл, 7,
1941, № 2-3, 188-195.
Критичен преглед на юриспруденцията на ВКС по гражданско право: Искането
за привнасяне на дарение, предвидено в чл. 251 от Закона за наследството, може ли да
се предявява, извън делбеното производство, при един иск за наследство (иск за
собственост), предявен от сънаследник – низходящ – против сънаследник също
низходящ на общия наследодател? [Съдебна практика]. – Правна мисъл, 7, 1941, № 5-6,
405-414.
Пак по въпроса за връщане годежните подаръци при несъстоял се брак. Правна мисъл, 7, 1941, № 9-10, 606-620.
Адвокатските съвети и Висшият адвокатски съвет и адвокатската етика. – Изв.

на Висшия адв. съвет, 1942, № 8. (Притурка на Адв. преглед, 22, 1942, № 18).
Доказване със свидетели на подставеното лице (Сламен човек) при придобиване
недвижим имот. [Преглед на съдебната практика]. – Адв. преглед, 23, 1943, № 20, 236239.
За съществуването на едно акционерно дружество като такова, достатъчно ли е
то да бъде вписано в търговския регистър или е необходимо и обнародване? От кой
момент се смята създадено такова дружество като правен субект? [Преглед на съдебната
практика]. – Адв. преглед, 23, 1943, № 17, 200-203.
Пак за преждевременните искове. [Критичен преглед на съдебната практика]. –
Адв. преглед, 24, 1943, № 8, 86-91; № 9-10, 98-103.
Бележки върху юриспруденцията на Върховния касационен съд по придобиване
на недвижим имот чрез скрит пълномощник. – Адв. преглед, 24, 1944, № 11-12-13-14,
114-120.
Действие по време на забележката към чл. 11 от Закона за извънбрачните деца и
осиновяването. – Адв. преглед, 24, 1944, № 15-16-17, 130-132.
Може ли на държавата де се противопостави по отношение на конфискуваните в
нейна полза с присъда на Народния съд имоти на осъдените от тоя съд лица, било
симулативния характер на извършените за тия имоти сделки, било датата на частните
договори, които са били сключени за същите имоти между осъдените и други лица? Чл.
чл. 251 и 260 от Закона за гражданското съдопроизводство. – Адв. преглед, 25, 1945, №
14, 100-101.
Активната и пасивна легитимация при иска за дирене извънбрачно бащинство и
сроковете за предявяването му. (Чл. 1З, 14 и 15 от Закона за извънбрачните деца и
осиновяването). - Юрид. мисъл, 1, 1946, № 9-10, 693-711.
Делба. - Адв. преглед, 27, 1946, № 3, с. 34.
Извънбрачно бащинство. - Юрид. мисъл, 2, 1947, № 5-6, 553-557.
Обсегът на действието по време на Закона за изменение и допълнение на
Закона за гражданското съдопроизводство относно касационното производство пред
Върховния съд по граждански дела. - Адв. преглед, 1947, № 5, с. 46.
Кой е приложимият закон за разрешаване искане, предявено при делба на
наследство, в което има непокрити недвижими имоти, за изкупуване от сънаследник
(от мъжки пол) по чл. 24, ал. 2 от стария Закон за наследството според
повелите от 06.02.1896, респ. от 07.02.1906 - сънаследник, или от земеделецстопанин по чл. 18 от Закона за трудовата поземлена собственост (ЗТПС) от
09.04.1946 спрямо сънаследници от женски пол за паднали се на тях дялове от
непокрити имоти (или спрямо сънаследници, които не са земеделци-стопани)? [Преглед
на съдебната практика]. - Юрид. мисъл, 4, 1949, № 7, 459-461.
( Бел. от състав.: През целия си дълъг жизнен път на учен, практикуващ юрист,
политик и общественик, проф. Фаденхехт следи непрекъснато съдебната практика.
Особено от началото на 30-те до края на 40-те години на ХХ в. почти ежегодно издава на
страниците на сп. „Списание на Юридиче ското друже ство“, сп. „Адвокатски преглед“, сп.
„Юридическа мисъл“ и сп. „Правна мисъл“ своя критичен преглед „на юриспруденцията
на гражданските отделения на ВКС“, разяснявайки както отделни „ежедневни и
злободневни“ практически проблеми, така и прави обобщение на съдебната практика,
касаеща цели институти на гражданското право, облигационното право, вещното право и
други ).

Новият Закон за наследството. - Юрид. мисъл,4, 1949, № 2-3, 143-159.
(Доп. и поправки към статията: Юрид. мисъл, 4, 1949, № 6, с. 393).

Правното положение на извънбрачните деца в областта на гражданското право.
(Чл. 26, ал ІІІ Нар.- закон за брака; чл. 76, ал. ІІІ от Димитровската конституция; ал. 61,
ал. ІІ от Закона за лицата и семейството). [Законодателни проблеми и преглед на
законодателството]. – Юрид. мисъл, 5, 1950, № 1, 22-29.
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