Слово за
професор
Михаил
Андреев

Семейството
Михаил Николов
Андреев е роден на
9 (22)ноември 1911 г. в
семейство на учители.

Михаил Андреев с майка
си и сестра си (1932 г.)

Гимназията

Първа софийска мъжка гимназия
“Св. Иван Рилски” е създадена
през 1879 г.
В периода 1921-1932 г. учебните
занятия се водят 3 сгради- на ъгъла
на ул. "Дунав" и ул. "Врабча“, на
ъгъла на бул. "Дондуков" и ул.
"Тетевенска“ и . на ул. "Стара
планина" № 5.

Михаил Андреев е
един от випускницитеотличници на Първа
мъжка гимназия през
1930 г.
Подготовката му по
класически езици в
гимназията е в основата
на неговия интерес към
историята на правото.

Университетът
Михаил Андреев е
студент в
Юридическия
факултет на
Софийския
университет от 1930
до 1934 г.
Сградата на ул.
"Тетевенска"1 (дн. ул.
“Будапеща”) Юридически
факултет от 1892 г.

Университетът

Софийският университет
през 1934 г.

Интересите на студента
по право Михаил
Андреев в периода
1930 -1934 г. неизменно
се свързват със
задълбоченото
изучаване на правната
наука, но и с подчертан
интерес към нейната
история, развитие и
съпоставяне на
съвременните правни
системи

Университетът
•

Университетската библиотека
през 30-те години

Преподавателската читалня

Студентската читалня

Студентският живот през 30-те години

Съдебна кариера
Отличната диплома от Юридическия
факултет гарантира успешна кариера
в практиката. На нея Михаил
Андреев посвещава годините между
1934 и 1946 г., като постъпва на
работа в съдебното ведомствопървоначално като съдебен
кандидат, а след това като съдия във
Видин, Пловдив, Пазарджик, Перник,
Враца и София.

Снимки от Видин, Пловдив, Враца, София
през този период

Семейството
• 1942 г. – София
• 1943 г.- Перник

Семейството

Университетът

Университетът след 1944 г.

Строежът на новите
крила на СУ и
поклонението пред
Георги Димитров в
сградата на Народното
събрание- юли 1949 г.

Софийският университет
• В него той е избран
през 1946 г. за
извънреден доцент,
през 1949 г. - за
извънреден
професор.
• Само за 4 години той
се утвърждава като
един от най продуктивните учени
и любим лектор на
студентите, като
през 1950 г. вече е
редовен професор.

Аудиторията, студентите

Студентите
през 1976 г.

Студентите сега

Факултетът, преподаването

Фоайето и входът на
272 аудитория

Пътят към Юридическия факултет

Учебен курс по Римско частно право
(1946-1977 г.)
Учебници:
Римски граждански процес.
Лекции. 1948 г.
Римско право (в съавт. с П.
Венедиков)- 1949 г.
Римско частно право
І-во издание- 1958 г.
ІІ-ро- издание-1962 г.
ІІІ-то издание-1966 г.
ІV-то издание- 1971 г.
V-то издание- 1975 г.

Учебен курс по история на българската
държава и право- (1953- 1977 г.
Учебници:
История на българската държава и право
І-во издание в съавт. С Д.Ангелов) -1955 г.
ІІ-ро- издание- 1959 г.
ІІ-то издание-1968 г.
V-то издание-1972 г.
История на българската буржоазна държава и право.
Част 1. От освобождението от турско иго до Великата
октомврийска революция.
І-во издание- 1960 г
ІІ-ро- издание- 1964 г.
ІІІ-то издание-1971 г.
ІV-то издание-1975 г.
История на българската феодална държава и право
(в съавт. с Ф. Милкова). 1979 г.

Университетската и научна кариера
• Неизменен ръководител на катедрата по теория и
история на правото (1952-1977 г.),
• заместник - декан (1948-1951 г.),
• дългогодишен завеждащ секция по история на
държавата и правото в Института за правни науки
при Българската академия на науките и на групата по
история на българската държава и право при
Единния център на науката за държавата и правото;
• сътрудник на Института по балканистика и на
института по етнография на Българската академия
на науките;
• отговорен редактор на поредицата „Турски извори за
историята на правото в българските земи”.

Научните трудове
Монографии
• Развод и adulterium в класическото римско
право. С., БАН, 1954. 80 с. (БАН. Инст.
правни науки).
• Bulgarie. Introduction bibliographique à l`histoire
du droit et a l` ethnologie juridique. Bruxelles,
Université libre de Bruxelles, 1965. 40 р.

• Ватопедската грамота и
въпросите на
българското феодално
право С., БАН, 1965.
192 с. (БАН. Инст.
правни науки)
• Законът на КонстантинЮстиниан. Софийски
препис. Правноисторическо проучване.
С., Наука и изкуство,
1972. 264 с.

• Българската държава
през средновековието.
(Правно-исторически
въпроси).С., ОФ, 1974.
207 с.
• Българското обичайно
право. С., Наука и
изкуство, 1979. 323 с.

Основни публикации по
римско право
• Решителната клетва в класическото римско
право. — ГСУ ЮФ, т. 41, 1946, 1-83.
• Предмет на гражданския процес в
класическото римско право. (Встъп. лекция).
– ГСУ ЮФ, т. 42, 1947, 1-30.
• Погасително действие на litis contestatio. —
ГСУ ЮФ,т. 43, 1948, 1-61.

Основни публикации по
римско право
• Недвижимата собственост в Рим преди
Дванадесетте таблици. — ГСУ ЮФ, т. 45,
1953, № 1, 121-170.
• Поземлената собственост в най-древното
римско право. — Правна мисъл, 1959, № 4,
83- 87.
• Съдържание на правото на собственост в
най-древното римско право. - Правна мисъл.
1972, № 2, 15-25.

Основни публикации по
римско право
• Римското право и славянската Еклога.
(За някои отклонения на славянската
Еклога от римското право). — ГСУ ЮФ,
т. 50, 1959, № 1, 1-20.
• Римското право в България. — ГСУ ЮФ,
т. 56, 1965, № 2, 1-39.

Основни публикации по
римско право в чужбина
• Das Grundeigentum in Rom vor den Zwölftafeln,
in: Bibl. clas. orientalis, 1(1956), .1-34.
• Divorce et adultère dans le droit romain
classique, in: RHDFE 1(1957), p.1-32.
• La Lex Julia de adulteriis coercendis — Stud.
Clas., 5 (1963), 165-180.
• Les notions „familia” et „pecunia” dans les textes
des XII Tables. — In: Acta antiqua
Philipopolitana. t. 6. 5., 1963, 173 - 176.

Основни публикации по
римско право в чужбина
• L`effet extinctif de la « litis contestatio ». – In: Atti del
Congresso Internazionale di diritto romano e di
storia del diritto. Milano, 1957, p.463-479.
• L`objet du procès civil dans le droit romain
classique. – Stud. Clas., 1965, N0 7, 67-75. La
propriété foncière dans le très ancien droit romain —
In: Gesellshaft und Recht im griechish-romishen
Altertum. Вerlin. 1968, 1-27.
• Bemerkungen zum romishen Zivilprocessrecht —
Ztschr. Der Savigny- Stiftung für Rechtsgeschichte,
89, 1972, 334-338.

Основни публикации по
римско право в чужбина

• Le droit romain et l`Eclogue slave.
(Quelques considérations), — In: Bartolo
da Sassoferrato. Stud. Et. Doc. Per el VI
centenario. Т. 1. Мilano, 1961, 109-127.
• Sur le problème de la réception du droit
romain dans les pays des slaves du sud .
— Acta Univ. Szegedensis, Acta jur. Et
polit., 1, 1970, 11 — 13.

Основни публикации по история на
българската държава и право
• Законъ соудный людьмъ — старобългарски правен паметник.
— Правна мисъл, 1958, № 1, 13-27.
• Към въпроса за произхода и същността на Законъ соудный
людьмъ - ГСУ ЮФ. т. 49, 1958, 1-60.
• В Македония ли е бил създаден Законъ соудый людьмъ и
славянският първоучител Методий ли е негов автор? — В:
Хиляда и сто години славянска. писменост. С., 1963, 321 - 337.
• Къде е бил създаден Законъ соудный людьмъ? — В:
Славянска. филология. т. 5. С, 1963, 113-136.
• Нови проучвания и нови теории относно произхода на Законъ
соудный людьмъ. – ГСУ ЮФ, т. 55, 1964, № 2, 27-83.
• В средновековна България е бил създаден най-древният
славянски писмен паметник. — Социалистическо, право, 1971,
№ 2, 27-31.

Основни публикации по история на
българската държава и право
• Към въпроса за българското наказателно и процесуално
право преди и след покръстването. — ГСУ ЮФ, т. 57,
1966, № 2. 56—106.
• Въздействие на покръстването на българския народ върху
българското феодално право. — В: Сборник в чест на
Константин-Кирил Философ. С., 1969, 169-179.
• Отражение на творческото дело на Константин-Кирил и
Методий върху политическите и правните концепции и
институции в средновековна България. — Правна мисъл,
1969, № 2, 3-11.
• Изследвания върху обичайното право в средновековната
българска държава. Обичайното право в Първата
българска държава. — ГСУ ЮФ, т. 65, 1976, № 1, 145-174.

Основни публикации по история на
българската държава и право
•
•
•
•
•

•

Един непроучен препис на Синтагмата на Матей Властар. — Известия
на Правния институт, 1955, № 1-2, 296-300.
Договорът на добруджанския владетел Иванко с генуезците от 1387 г.
(Принос към изучаване на междунар. договори на средновековна България). – ГСУ ЮФ, т. 51, 1960, № 1, 1-119. (Съавт.: В. Кутиков).
Към въпроса за сключването и съдържанието на договора на
добруджанския владетел Иванко с генуезците от 1387. — Правна
мисъл, 1961, № 3, 79-93.
Провинциалното управление и фискалната система на Втората
българска държава според данните на българските царски грамоти. —
Правна мисъл, 1976, № 3, 46-58.
Службите на провинциалното управление в средновековна България и
средновековна Сърбия според данни от дарствените грамоти на
българските и сръбските владетели от XIII и XIV век. — ГСУ ЮФ, т. 58,
1967, № 2, 1-33.
Византийското право в балканските държави през Средновековието.
Заемки и отклонения. — Правна мисъл, 1972, № 1, 55-63.

Основни публикации по история на
българската държава и право
• Към въпроса за съдебния процес според българското
средновековно обичайно право. — Правна мисъл,
1976, № 1, 3-14.
• Изследвания върху обичайното право в
средновековната българска държава. Обичайното
право във Втората българска държава. — ГСУ ЮФ , т.
66, 1977, № 2, 1-61.
• Колективната наказателна отговорност на
българската селска община през Средновековието.
— Векове, 1977, № 5, 13- 18.
• Приложно поле на обичайното право в
средновековната българска държава. - Правна
мисъл, 1977, № 6, 21-31.

Основни публикации по история на
българската държава и право
• Законъ соудный людьмъ и Судац. (Обширната редакция
на т. нар. Закон на Юстиниана). — Правна мисъл, 1968,
№ 1, 3-16.
• Компилацията „Судац" и нейният автор. — Исторически
преглед, 1969, № 4, 72-80.
• Къснофеодалното наказателно право на южните славяни
според компилацията на „Судац". — ГСУ ЮФ, т. 61, 1970,
№ 2, 33-80.
• Българското къснофеодално обичайно право според
обширната редакция на Закона на Юстиниана. — Правна
мисъл, 1969, № 3. 53-65.
• Къснофеодалната южнославянска юридическа
компилация „Закон на Константина и Юстиниана" и
нейните византийски, сърбохърватски и български
извори. — Stud. Balc., З, 1970, 151- 165.

Основни публикации по история на
българската държава и право
•
•
•

•
•

Към въпроса за обичайното право в България през време на
турския феодализъм. – ГСУ ЮФ, т. 47, 1955, № 1, 53-100.
Българското обичайно право и неговото развитие през
последните десетилетия на турското иго. — Истор. преглед,
1956, № 5, 58-71.
Договорното обичайно право в българските земи през
последните десетилетия на турското иго и особено след
Кримската война (1853 — 1856). ГСУ ЮФ, т. 47, 1955, № 2, 203237.
Реципирането на буржоазното гражданско право в България
след Oсвобождението й от османско иго до Балканската война.
— Правна мисъл, 1975, № 3, 21-28.
„Историята на българската държава и право" в Софийския
университет след 9 септември 1944 г. — ГСУ ЮФ, т. 60, 1969, №
1, 109-128.

Основни публикации по история на
българската държава и право в чужбина
•

•
•
•
•
•
•

O niektorych ciekawszych klausulach w traktacie knizia Dobrdzy Iwanki z
Genua. - Czas.praw.-histor., 1960, N 12, 151-175.
Sur l`origine du „Zakon sudnyi ludem” (Loi pour juger les gens). Rev. des
etud. Sud-est europ,, 1963, N 3 - 4, 331-344.
Loi de jugements- compilation attribuée aux empereurs Constantin et
Justinien— Etud. et doc. concern. le sud-est europ., 1971, N0 4, 5 - 142.
Sur le problème de le coexistence du droit écrit et du droit coutumier des
slaves du sud au Moyen Age — Rev. Des etud. Sud-est europ., 1971, Nо
З, 335-342.
Le droit coutumier des slaves du sud et leurs organisations d`autogestion
pendant la domination ottomane. — В: Обичаjно право и самоуправе на
Балкану и у суседним землъама. Београд, 1974, 13-21.
Le droit et la jurisdiction dans les communes rurales en Bulgarie
médiévale.— In: Actes du Congr. Intern. Rurales. Varsovie,1976, 72-107.
Le dévelopment des charges de l`administration provincial du Second état
bulgare (1185-1396). - Ваlсаniса, 8, 1977, 587-592.

Основни публикации по история на
българската държава и право в чужбина
• К вопросу о некоторых существенных различиях между
болгарским социалистическим и болгарским буржуазньш
гражданским и семейньш правом. — In: Vznik a vyvoi
socialist. Prawa.. Т. 2. Рraha, 1976, 29-36.
• Quellen und Literatur der bulgarishen Privatrechtgeschichte
im 19 Jahrhundert. – In: Handbuch der Quellen und Lit. der
neueren Europ. Privatrechtgeschichte. Bd. 3. München 1968,
1-143.
• Historia panstwa I prawa w Bulgarii w latach 1956—1966. —
Сzas.praw.-histor. -1968,N 1, 25-33.
• O wspolpracy w badaniach naukowych w dziedzinie historii
prawa.- Kwart. histor., 1974, Nо 3, 473-475.
• La science du droit au cours du dernier siècle: Bulgarie. In:
Rotondia M. Inchieste di diritto comp.. Т. 6. Padova, 1976,
175-183.

Проф. Михаил Андреев е член на редица български и международни научни организации:
• Съюза на учените в България ( от 1947 г.),
• Съюза на юристите в България (от 1966 г.),
• Френското общество по история на правото
(от 1958 г.),
• италианското общество на романистите
„Бартоло де Сасосферато” ( от 1961 г.),
• на Белгийското дружество по история на
правото „Жан Боден” ( от 1967 г.) и пр.

Научното признание
Научните публикации на проф. Михаил Андреев са издавани
във Франция, Германия, Италия, Белгия, Австрия, Холандия,
Гърция, СССР, Чехословакия, Полша, Унгария, Югославия и др.
Той е отговорен редактор и автор на някои от най- крупните
международни поредици в областта на историята на правото :
- изданието на Германската академия на науките от 1968 г.
„Основи на правото в гръко - римската древност”,
-изданието на Института по европейска история „Макс Планк”
от 1976 г. „ Извори и литература на новата европейска история
на частното право”
- белгийската поредица от 1965 г. „Въведение в историята на
правото и правната етнология”.

Професор Андреев е един от
малкото български учени,
които в епохата на социализма са изнасяли лекции в
такива престижни университети като Сорбоната в
Париж (по покана на Института по Римско право в
Париж), в института по
история на европейското
право „Макс Планк” във
Франкфурт на Майн, в
Московския държавен университет, в университетите в
Бон, Залцбург, Рим, Перуджа,
Атина, Берлин и др.

Научното признание
•

През 1959 г. проф. Михаил Андреев е
награден от Университета в Перуджа
(Италия) със златен медал по повод на 6вековния юбилей на видния юрист и
професор по римско право Bartolus de
Saxoferrato (1313-1356). Отличието му е
дадено във връзка с неговия значителен
принос за романистиката в Източна Европа.
Във връзка с участието му в конференцията
на 1 април 1959 г. в Перуджа е и
публикацията “Le droit romain et l`Eclogue
slave. (Quelques considérations), — In:
Bartolo da Sassoferrato. Stud. Et. Doc. Per el
VI centenario. Т. 1. Мilano, 1961, 109-127.

•

На лицевата страна на медала е изписано
“Bartholi a Saxoferrato, sexies saecularis
commemoratio”. На гърба е герба на
Университета в Перуджа, създаден през
1308 г. и един от първите свободни
университети в Италия.

В памет на професора!
Exegi monumentum
aere perennius
regalique situ pyramidum
altius,
quod non imber edax,
non Aquilo inpotens
possit diruere
aut innumerabilis
annorum series
et fuga temporum.
(Hor.,Od.III,30)

Вдигнах паметник свой,
по-вечен от медта,
по-горд и по-висок от
пирамидите,
който нито дъждът,
ни севернякът лют
може да разяде,
нито безчетният
низ години
или времето в своя бяг.
(превод: Г. Батаклиев)

