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ÑÒÎ È ÄÅÑÅÒ ÃÎÄÈÍÈ 
ÎÒ ÏÐÈÅÌÀÍÅÒÎ ÍÀ ÏÚÐÂÈß ÇÀÊÎÍ 

ÇÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÒÎ ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ

Åâãåíè Éî÷åâ*

На 8 март 1912 г. по вре ме на I редовна се сия, LXXXVI за се-
да ние, ХV ОНС приема пър вия Закон за ад ми нистра тив но то пра-
во съ дие в България. Той е ут вър ден с Указ № 3, из да ден на 22 
март с. г. Обнародван е в „Държавен вест ник“, № 74 от 3 април 
1912 г. Влиза в си ла от 1 сеп тем ври с. г.

В мо ти ви те към за ко нопроек та ми нистър-пред се да те лят 
Иван Ев. Гешов по соч ва, че приема не то на за кон, кой то „да уре ди 
един общ съ де бен път за от мя на на не за кон ни те ад ми нистра тив-
ни ак то ве, с пра во за съ да да спи ра или от ме ня ва раз по ред би те на 
ад ми нистра цията“, е от дав на наз ря ла об щест ве на и прав на не об-
хо ди мост.1 Дото га ва по си ла та на чл. 2 от Закона за граж дан ско то 
съ допроиз вод ст во „част ни те ли ца или об щест ва, за кон ни те пра-
ва, на които бъ дат на ру ше ни от распо реж да нията на пра ви тел ст-
ве ни те уч реж де ния или ли ца, мо гат да пре дя вят в съ да иск за въз-
ста но вя ва ние на на ру ше ни те си пра ва и за вре ди и за гу би“, ка то 
по со че ният иск „не спи ра распо реж да нията на пра ви тел ст ве ни те 
уч реж де ния или ли ца, до ка то не послед ва за то ва опре де ле ние на 
съ да“2. Най-често окръж ни те съ ди ли ща се произ на сят по жал би 
за пен сии, по ре гу ла цион ни спо ро ве и иско ве за пре раз глеж да не 
на опре де ле ния да нък за имо ти, при до би ти по без въз мез ден на-
чин. Едновременно с тях са съз да де ни и дейст ват раз лич ни юрис-
дик ции (ко ми сии, съвети), които се уреж дат от спе циал ни ад ми-
нистра тив ни и фискал ни за ко ни.3 По приз на нието на П. Стайнов 

* Доктор на исто ри чески те науки.
1 Стенографски днев ни ци на ХV ОНС, I РС. Кн. V. ДП, 1912, с. 1964. 
2 Обн., ДВ, № 31 от 8 февру ари 1892 г.
3 Вж. Добчев, П. Върховният ад ми нистра ти вен съд 1913–2006. С.: Юрид. 
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те упраж ня ват „за спе циал ни ма те рии, ед но ад ми ни стра тив но 
пра во съ дие по ве че или по-мал ко съ вър ше но“4. Въпре ки то ва по-
ра ди своя ха рак тер и огра ни че но по ле на при ло же ние по со че ни те 
юрис дик ции не оси гу ря ват ед но пъл но и ця лост но ад ми нистра-
тив но пра во раз да ва не и не га ран ти рат пра ва та на граж да ни те в 
та зи област.

Резултатите от дейност та на раз лич ни те ад ми нистра тив ни 
юрис дик ции и на окръж ни те съ ди ли ща, об щест ве но то не до вол-
ство от „не обуз да ния ад ми нистра ти вен произ вол“5 не са мо по каз-
ват потреб ност та и пол за та от съз да ва не то на ед на ця лост на и 
ефек тив на систе ма на ад ми нистра тив но пра во съ дие, но и обек-
тив но на ла гат пред приема не то на за ко но да тел ни стъп ки в та зи 
на со ка.

За пър ви път в на ча ло то на XX в. от кри то и настоятел но се 
поста вя въпро сът за не уре де на та за кон на за щи та на публич ни те 
пра ва на граж да ни те. Налага се прав на та об щ ност и бъл гар ски те 
по ли ти ци да из вър вят дъ лъг и тру ден път до осъз на ва не то и нор-
ма тив но то офор мя не на идеята. Макар и услов но, приема не то на 
за ко на пре ми на ва през три ета па. Първите два ета па включ ват в 
се бе си фак ти ческа та ра бо та по под го тов ка та на за ко нопроек та и 
об хва щат вре ме то до вна ся не то му в Народното събра ние, а тре-
тият об хва ща са мия про цес на не го во то об съж да не и приема не.

Въпросът за съз да ва не на за кон за ад ми нистра тив но то пра-
во съ дие се поста вя за пър ви път от кри то и публич но, це ле на со че-
но и ар гу мен ти ра но на Първия кон грес на българските юристи 
през юли 1905 го ди на. Правната об щ ност не са мо чув ст ва не об-
хо ди мост та от по до бен за кон, но и пър ва пред приема дейст вия за 
не го ва та под го тов ка. Инициативата за об съж да не на не об хо ди-
мост та от въ веж да не на ад ми нистра тив но пра во съ дие в стра на та, 
за раз кри ва не на същ ност та и це ли те му при над ле жи на д-р 
Стефан Киров, пре по да ва тел по държавно и ад ми нистра тив-

4 Стайнов, П. Принос към исто рията на ад ми нистра тив но то пра во съ дие в 
пър ви те го ди ни след ос во бож де нието. – ГСУ, ЮФ, 1934/1935, т. 30, кн. 8, с. 3.

5 Русев, Ст. Административното пра во съ дие в България. – В: Полувековна 
България. Илюстриран юби леен ал бум 1878–1928. С.: Арм. воен. изд. фонд, 
1929, с. 132.
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но пра во в Юридическия фа кул тет на Софийския уни вер-
ситет.

На съ бо ра д-р Стефан Киров из на ся своя ре фе рат на те ма 
„Нужда от за щи та на об щест ве ни те пра ва и от ад ми нистра тив но 
пра во съ дие у нас“6. Той раз кри ва исто ри ческото раз ви тие, изяс-
ня ва същ ност та и це ли те на ад ми нистра тив но то пра во съ дие в те-
оре ти чен план и под роб но обос но ва ва нуж да та и пол за та от въ-
веж да не то му в стра на та как то от глед на точ ка на ин те ре си те 
на ад ми нистра тив ни те ор га ни, та ка и на са ми те граж да ни. 
Д-р Стефан Киров по соч ва не доста тъ ци те и сла бости те на 
йе рар хи ческия ред на об жал ва не на ад ми нистра тив ни те ак то-
ве и съ щест ву ва ща та теж ка и тро ма ва за ко но ва уред ба за 
тър се не на от го вор ност за прояве но без дейст вие или за не за-
ко но съ образ ни дейст вия от ми нистри те, които стоят на вър ха 
на то зи ред. „Да се ка же, че ви на ги се до пу ща оплак ва не по йе-
рар хи чески ред – спо ред не го – не е доста тъч но; за що то в та къв 
слу чай, из ли за, че се оплак ва ме на дееца про тив дейст вието му.“ 
Той смята за риско ва но „да се обле че са ма та ад ми нистра ция със 
съ деб на функ ция“, тъй ка то то ва би оз на ча ва ло, че деецът ще съ-
ди сам се бе си.7

Д-р Стефан Киров обос но ва ва из во да, че ад ми нистра тив но то 
пра во съ дие не е ор га ни зи ра но, че „бър ко тията и без систем ност-
та“ от ли ча ват ад ми нистра тив ни те за ко ни в стра на та, по ра ди 
което „раз ни те ма те рии са са мо тук-там уре де ни...“, а „не уре ди-
ца та е об що пра ви ло“8. От та зи по зи ция той смя та, че въ веж да не-
то на ад ми нистра тив но то пра во съ дие „не под ле жи на оспор ва не“, 
до кол ко то без не го, „без въз мож ност та на граж да ни на да обор ва 
по за ко нен ред не за кон ни те дейст вия на ад ми нистра тив на та 
власт, не мо же да се го во ри за до бър ред, още по-мал ко за пра вен 
ред в ед на дър жа ва“9. Друг ос но вен мо тив за въ веж да не то на 

6 Киров, Ст. Нужда от за щи та на об щест ве ни те пра ва и от ад ми нистра тив но 
пра во съ дие у нас. – В: Протоколи и ре фе ра ти на Първия кон грес на българските 
юристи. С.: Бр. Патлови, 1906, 84–107.

7 Пак там, с. 84.
8 Пак там, с. 89. 
9 Пак там, с. 84.
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от дел но, са мостоятел но ад ми нистра тив но пра во съ дие е 
облек ча ва не то на тру да на съ диите и на дейност та на об щи те 
граж дан ски съ ди ли ща, как то и изиск ва не то за про фи ли ра не и 
спе циали зи ра не на съ диите чрез поз на ния в област та на ад-
ми нистра цията и управле нието.

В своя ре фе рат д-р Стефан Киров просле дя ва исто ри ческо то 
раз ви тие на ад ми нистра тив но то пра во съ дие на Ста рия кон ти-
нент, да ва ха рак те ристи ка и раз кри ва пре дим ст ва та и не доста-
тъци те на два та ос нов ни мо де ла – ан гло-аме ри кан ския и френ-
ския. Най-същест ве на та раз ли ка меж ду тях се състои в след но то: 
В Англия и САЩ не са уч ре де ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща. 
Всички спо ро ве меж ду граж да ни те и ор га ни те на власт та се ре-
ша ват от обик но ве ни те съ ди ли ща, се зи ра ни по уста но ве ния ред. 
Френската систе ма на ад ми нистра тив но пра во съ дие включ ва от-
дел ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща – об щи и спе циал ни.

В обоб ще ние д-р Стефан Киров по соч ва ка то ос нов ни прак-
ти чески съ обра же ния за пол за та от ад ми нистра тив но то пра во съ-
дие след ни те:

„1. Административното пра во съ дие изяс ня ва сми съ ла на за-
ко ни те и зна че нието на пра ва та на граж да ни те и та ка пред паз ва 
от не вол ни греш ки. На крат ко, не го ва та юриспру ден ция дейст ву-
ва по учи тел но.

2. Административното пра во съ дие дейст ву ва застра ши-
тел но и сле до ва тел но пред вар ва и от умиш ле ни греш ки.

3. То ту ря на раз по ло же нието на граж да ни на це лия дър жа-
вен апа рат за из на ми ра не ви нов ния. Известно е, че то ва е тол коз 
по-мъч но, ко га то се ка сае за длъж ност ни ли ца. Но имен но те не 
тряб ва да оста ват не от кри ти. При ад ми нистра тив но то пра во съ дие 
на ру ше нията не оста ват без лич ни.

4. То да ва въз мож ност, с своята осо бе на про це ду ра, да се 
постиг не бър зо же ла на та цел – по мощ за граж да ни на как то сре щу 
ед но не за кон но дейст вие, тъй и при без дейст вието на власт та“10.

Едновременно с раз кри ва не то на при чи ни те за въ веж да не то 
на ад ми нистра тив но то пра во съ дие д-р Стефан Киров пред ла га 

10 Пак там, с. 101.
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най-под хо дя щия спо ред не го мо дел и фор ми на ор га ни за ция 
пред вид усло вията в стра на та и състоянието на пра во раз да ва не то 
и на ад ми нистра цията. На пър во място, той се обя вя ва за въ веж-
да не на от дел но ад ми нистра тив но пра во съ дие, което да бъ де от-
къс на то и не за ви си мо от дър жав на та ад ми нистра цията. Второ – 
отстоява те за та, че ад ми нистра тив но то пра во съ дие тряб ва да бъ-
де раз да ва но от осо бе ни от де ле ния при окръж ни те съ ди ли ща и 
при ВКС, а не от спе циал ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща. Това 
схва ща не е ре зул тат от твър до то му убеж де ние, че място то на ад-
ми нистра тив ния съд е в съ деб на та власт на ред с граж дан ския, на-
ка за тел ния и тър гов ския съд, а не в ад ми нистра цията.

По вре ме на пър во то че те не на за ко нопроек та за ад ми нистра-
тив но то пра во съ дие в Народното събра ние (25 яну ари 1912 г.) 
ми нистъ рът на пра во съ дието Петър Абрашев от да ва заслу же на 
дан на из вър ше но то от д-р Стефан Киров, ка то за явя ва: „Рефера-
тът на г. д-р Киров... бе ше ед но цен но не що, един це нен при нос 
за оно ва гра ди во, което тряб ва ше да лег не в ос но ва та на за ко-
нопроек та за ад ми нистра тив но то пра во съ дие“.11

Рефератът на д-р Стефан Киров пре диз вик ва обяс ним ин те-
рес сред участ ни ци те в съ бо ра. Дискусията е крат ка и се во ди по 
три ос нов ни въпро са: за нуж да та от ад ми нистра тив но пра во съ-
дие; за не го ва та кон сти ту цион ност и за за ко но ва та му уред ба. 
Никой не отри ча не об хо ди мост та от уред ба та на ад ми нистра тив-
но то пра во съ дие. Милан Марков, д-р Борис Вазов и Иван Коларов 
из рич но под чер та ват важ ност та на въпро са и на раст ва що то му 
зна че ние за по добря ва не на пра во съ дието. С из вест ни съм не ния 
за не го ва та навре мен ност Иван Коларов пред ла га пробле ма „да 
се про учи добре“ и то га ва да се взе ме „как во да би ло ре ше ние“. 
Само Иешуа Калев из ра зя ва опа се нията си, че ад ми нистра тив ни-
те съ ди ли ща „ня ма да да дат доста тъч но за паз ва не прав ди ни те на 
граж да ни те и, че най-го ля ма га ран ция в слу чая е в упраж не ние на 
на род ния су ве ре ни тет“. Предвид то ва смя та за умест но пред ва ри-

11 Стенографски днев ни ци на XV ОНС, I РС, LV З. С., 1912, с. 2036.
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тел но да се де фи ни рат яс но от но ше нията меж ду из пъл ни тел на та 
и съ деб ната власт.12

Д-р Иван Дрянков ар гу мен ти ра под кре па та си за ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие с „обез ли ча ва не то“ на ми нистер ска та 
от го вор ност и лип са та на „вся как ва ре ал на от го вор ност в управле-
нието“, със зле под гот ве ния и „пок ва рен“ в мнозин ст во то си ад-
ми нистра ти вен пер со нал, кой то спо ред не го е „ед но сля по оръ дие 
на по-вис ша та власт и не пред ставля ва с то ва и най-мал ка та га-
ран ция да же за ед на срав ни тел на за кон ност в управле нието“. 
Сред пол зи те по соч ва изиск ва не то съ диите да имат „спе циал ни 
поз на ния по ад ми нистра цията“, ка то из тък ва и ро ля та на ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие „за пов ди га не то на нрав ст ве ния и по-
ли ти чески уро вен на об щест во то“.

Той от хвър ля по зи цията, че ад ми нистра тив но то пра во съ дие 
е ан ти кон сти ту цион но, и поста вя ак цент вър ху не го ва та ос нов на 
цел – за щи та та на об щест ве ни те пра ва, пред ви де ни в кон сти ту-
цията. От та зи глед на точ ка д-р Иван Дрянков из веж да на пре ден 
план „постоян но то на раст ва не на пов сед нев ни те съпри кос но ве-
ния на управле нието с лич ност та и имо та на граж да ни те, вслед-
ствие посте пен но то раз ши ре ние кул тур ни те це ли на дър жа ва та и 
изиск ва нията на об щест во то“. Той един ст вен обос но ва ва и за щи-
та ва кон сти ту цион ния ха рак тер на ад ми нистра тив но то пра во съ-
дие, раз глеж да и до каз ва пря ка та му връз ка с ми нистер ска та от го-
вор ност, ка то я смя та за на пъл но илю зор на. Из рич но под чер та ва, 
че „по дейст вията (актовете) на управле нието, от но си тел но пра-
ва та и за дъл же нията на граж да ни те, ос но ва ни в раз ни те дър жав-
но-прав ни и ад ми нистра тив ни за ко ни, съ щест ве на га ран ция у нас 
не съ щест ву ва“13.

Естествено, в цен тъ ра на де ба ти те е въпро сът за място то на 
ад ми нистра тив но то пра во съ дие в пра во раз да ва тел на та систе ма, 
как то и кои съ ди ли ща да бъ дат на то ва ре ни с та зи функ ция. 
Оформят се две мне ния: спо ред пър во то гле ди ще ад ми нистра тив-
ни те съ ди ли ща тряб ва да бъ дат от дел ни и са мостоятел ни, а спо-

12 Протоколи и ре фе ра ти на Първия кон грес на българските юристи, 
Протокол № 6, с. 108, 111.

13 Пак там, 110–111.
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ред вто ро то раз глеж да не то на ад ми нистра тив ни те спо ро ве тряб ва 
да се по ве ри на об щи те граж дан ски съ ди ли ща, ка то се раз ши ри 
тях на та ком пе тент ност.

Сред за щит ни ци те на пър во то виж да не е д-р Иван Дрянков. 
Той се из каз ва за по-опросте на ор га ни за ция на ад ми нистра тив но-
то пра во съ дие и пред ла га да се съз да де са мо един „вър хо вен ад-
ми нистра тив но Касационен съд“, кой то да раз глеж да по съ де бен 
ред всич ки спо ро ве, пре ми на ли през съ от вет ни те ад ми нистра тив-
ни ин стан ции.14

Противно на не го Милан Марков, Рашко Маджаров, Недко 
Каблешков и Антон Каблешков спо де лят виж да не то ад ми нистра-
тив но то пра во съ дие да се пре доста ви на об щи те граж дан ски съ-
ди ли ща, ка то за цел та се вне сат съ от вет ни из ме не ния в съ дър жа-
нието на чл. 2 от Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во, с 
които „да се да де на съ ди ли ща та ком пе тент ност да съ дят и де ла 
за за щи та на публич ни те пра ва“15.

Д-р Хинков съ що смя та, че въпро сът за съз да ва не на са-
мостоятел ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща, от дел ни от об щи те съ-
ди ли ща, „не е доста тъч но наз рял“ у нас. Подкрепя го Ст. Сокеров, 
кой то об вър з ва въз ла га не то на ад ми нистра тив ни те спо ро ве на об-
щи те съ ди ли ща с обез пе ча ва не то на съ дийска та нес ме ня емост. 
Позицията им съв па да с та зи на Недко Каблешков, кой то пред ла-
га „лич ни те и об щест ве ни те пра ва“ на граж да ни те да се за щи та-
ват от съ ди ли ща с ар гу мен та, че „об щест ве ни те пра ва на граж да-
ни те не на мер ват ни къ де за щи та“16.

В хо да на диску сията д-р Стефан Киров вна ся яс но та в из ра-
зе но то от не го виж да не в ре фе ра та, ка то из рич но под чер та ва, че е 
за от дел но ад ми нистра тив но пра во съ дие, но раз да ва но не от спе-
циал ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща.17

Първият уч ре ди те лен съ бор на бъл гар ски те прав ни ци се 
оказ ва в не въз мож ност да приеме ре зо лю ция пред вид взаим но из-
ключ ва щи те се пред ло же ния. С цел да се из ле зе от за дъ не на та 

14 Пак там, 110–111.
15 Пак там, с. 108, 110, 111.
16 Пак там, с. 109, 111.
17 Пак там, 111–112.
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ули ца Д. Толев пред ла га след ния ком про ми сен текст: „Първият 
уч ре ди те лен съ бор на бъл гар ски те прав ни ци… ка то приз на за не-
от лож на нуж да та от уч ре дя ва не на ад ми нистра тив ни съ ди ли ща, 
пре по ръч ва на над леж ния ми нистър да се за ни мае с то зи въпрос и 
да иска да се раз ре ши по за ко но да те лен ред“18. Този текст не се 
приема и по съ щест во се превръ ща в но во пред ло же ние. Тогава в 
спо ра се на мес ва пред се да те лят на кон гре са Христо Павлов 
(пред се да тел на ВКС). По не го во пред ло же ние е из бра на трич-
лен на ко ми сия със за да ча да из ра бо ти „ед на об ща ре зо лю ция“. В 
съста ва на ко ми сията вли зат: д-р Ст. Киров, А. Каблешков и Ив. 
Коларов, които застъп ват по со че ни те по-го ре раз лич ни глед ни 
точ ки по ос нов ния диску ти ран въпрос за ха рак те ра и място то на 
ад ми нистра тив ния съд в пра во раз да ва тел на та систе ма.

Ако Първият съ бор на бъл гар ски те прав ни ци вли за в исто-
рията с от кри ва не то на де ба ти те за за ко но да тел на уред ба на ад-
ми нистра тив но то пра во съ дие, то Вторият съ бор на бъл гар ски те 
прав ни ци (27–29 ав густ 1907 г.) има заслу га та, че приема конкрет-
ни ре ше ния в та зи на со ка. Той об съж да и гла су ва спе циал на ре зо-
лю ция по въпро са, съста ве на от трич лен на та ко ми сия. Докумен-
тът включ ва след ни те точ ки: „1. Съборът приз на ва, че е не об хо-
ди мо да се уста но ви съ деб на за щи та и на всич ки об щест ве ни пра-
ва на граж да ни те, как то и ред за раз глеж да не ад ми нистра тив ни те 
раз при. 2. Съборът на мер ва, че та зи праз ни на в на ше то за ко но да-
тел ст во би могла да се по пъл ни, ка то се ви доиз ме ни чл. 2 от 
Гражданското съ допроиз вод ст во и се пред ви ди особ но съ допро-
из вод ст во за ад ми нистра тив ни раз при“19.

Отношение по текста на ре зо лю цията взе мат д-р Петър 
Зъбов, Антон Каблешков, д-р Йосиф Фаденхехт, Кутев, д-р 
Михаил Поповилиев, Мутафов, д-р Иван Дрянков и д-р Стефан 
Киров. Въпреки из ра зе ни те раз лич ни мне ния те сти гат до съгла-
сие, че ко ми сията е из пъл ни ла поста ве на та ѝ за да ча да очер тае 
рам ки те на бъ де ща та ре фор ма, и на 28 ав густ съ бо рът приема ре-
зо лю цията.

18 Пак там, с. 108, 110, 112.
19 Вторият съ бор на бъл гар ски те юристи. – Списание на Юридическото дру-

жест во, 1907, № 2–3, с. 113.
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Благодарение на за поч на ти те де ба ти и на взе ти те ре ше ния 
два та съ бо ра на бъл гар ски те прав ни ци поста вят въпро са за въ-
веж да не то на ад ми нистра тив но пра во съ дие у нас в днев ния ред 
на прав ния и по ли ти ческия жи вот на стра на та.

След провеждането им за поч ва вто рият етап в под го тов ка та 
за из ра бот ва не на за ко нопроект за ад ми нистра тив но то пра во съ-
дие. Неговото съ дър жа ние се из чер п ва: пър во – с науч на та диску-
сия, която се во ди на стра ни ци те на в. „Право“ с цел да пред ста ви 
пред об щест ве ност та и по ли ти чески те си ли виж да ния на из вест-
ни юристи от нос но съ дър жа нието и за да чи те на бъ де щия за ко-
нопроект, и вто ро – с ак ти ви зи ра не то на по ли ти чески те пар тии, 
които обръ щат вни ма ние на ад ми нистра тив но то пра во съ дие и го 
включ ват в своите плат фор ми и пре диз бор ни до ку мен ти.

Още през 1906 г. в програ ма та, приета от уч ре ди тел ния ѝ 
кон грес, Радикално-де мокра ти ческа та пар тия настоява „да се съз-
да дат ле гал ни сред ст ва за бор ба“ про тив произ во ла от стра на на 
ад ми нистра тив ни те ор га ни. За та зи цел пред ла га: „1) да се опре-
де лят на чи ни те за обор ва не, по съ деб но-ад ми нистра ти вен ред, 
все ки не за ко нен акт на ад ми нистра тив на та власт; 2) да се уч ре дят 
при окръж ни те съ ди ли ща и при Върх. Касационен съд осо бе ни 
от де ле ния за раз глеж да не ад ми нистра тив ни раз при; 3) да се 
простре за щи та та на обик но ве ни те съ ди ли ща вър ху всич ки 
публич ни пра ва на граж да ни те и 4) да се про ве де пре ка граж дан-
ска от го вор ност на всич ки длъж ност ни ли ца“20. Две го ди ни по-
къс но в плат фор ма та си от 19 февру ари 1908 г. Народната пар тия 
съ що се обя вя ва за въ веж да не то на ад ми нистра тив но то пра во съ-
дие.21

През 1909 г. бив шият ми нистър на пра во съ дието д-р Алек-
сан дър Радев пред ста вя своите виж да ния от нос но ха рак те ра и це-
ли те на ад ми нистра тив но то пра во съ дие и не об хо ди мост та от въз-
приема не то му в България на кон гре са на Прогресивно-ли бе рал-

20 Радикално-де мокра ти ческа пар тия. Членска книж ка. Програма и устав. С., 
1906, с. 3.

21 Програмна реч на Ив. Ев. Гешов, шеф на Народната пар тия, произ не се на 
пред пар тийния съ бор в София на 17 февру ари 1908 г. Изборна плат фор ма на 
НП, приета от съ щия съ бор. Пловдив: Окръжен клон на НП, 1908, с. 19.
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на та пар тия. Той смята ка то най-под хо дящ за бъл гар ски те усло-
вия френ ския мо дел и се обя вя ва за не от лож ни по ли ти чески и 
прак ти чески дейст вия в та зи на со ка. Задачата да се въ ве де ад ми-
нистра тив но пра во съ дие в стра на та е за пи са на в ре зо лю цията на 
кон гре са, а по-къс но вли за и в пре диз бор на та плат фор ма на пар-
тията.22

Основна ро ля в то зи про цес от по ли ти ческа глед на точ ка 
изигра ва коали цион но то пра ви тел ст во, ръ ко во де но от Иван Ев. 
Гешов (ли дер на народняците), с участието на Народната пар тия 
и на Прогресивно-либералната пар тия (16 март 1911 – 1 юни 
1913 г.). В своята декла ра ция ка би не тът обя вя ва го тов ност та си в 
най-ско ро вре ме да вне се за об съж да не в Народното събра ние на 
за ко нопроект за ад ми нистра тив но то пра во съ дие.23

Намеренията на пра ви тел ст во то ак ти ви зи рат прав на та об щ-
ност. За въ веж да не на ад ми нистра тив но то пра во съ дие у нас се 
застъп ват в своите докла ди пред пар ла мен тар на та ко ми сия по из-
ра бот ва не на общ щат за дър жав ни те слу жи те ли бив шият ми-
нистър на пра во съ дието Петър Пешев и из вест ният дъл го го ди-
шен висш ад ми нистра тор Тома Васильов.24 Специално вни ма ние 
заслу жа ва ста тията на ад во кат д-р Теодор Теодоров. Той пред ла-
га в стра на та да се фор ми рат две ад ми нистра тив ни съ ди ли ща, 
които спо ред не го са доста тъч ни да об хва нат це лия обем от ад ми-
нистра тив ни спо ро ве. Що се от на ся до тях на та ком пе тент ност, 
д-р Теодор Теодоров смя та, че те тряб ва да „ре ша ват окон ча тел но 
(де ла та – б. а.) с пра во на ка са цион но об жал ва не пред Върховния 

22 Русев, Ст. Нуждата от въ веж да не на ад ми нистра тив но пра во съ дие в Бълга-
рия (Бегли спо ме ни от ре фе ра та, произ не сен от д-р Ал. Радев на кон гре са на 
Про гресивно-ли бе рал на та пар тия през м. май 1909 г.). – Административен 
преглед, 1930, № 9, 9–11; Киряков, Ив. Из исто рията на бъл гар ско то ад ми-
нистра тив но пра во съ дие. – В: 30 го ди ни бъл гар ско ад ми нистра тив но пра во съ-
дие 1913–1943. Юбилеен сбор ник. С.: М-во на пра во съ дието, Държ. печ., 1943, 
48–49.

23 Обн., ДВ, № 59 от 17 март 1911 г.; в. „България“, № 47 от 19 март 1911 г.; 
в. „Мир“, № 3211 от 18 март 1911 г. 

24 Доклад до XIV Обикновено на род но събра ние от пар ла мен тар на та ко ми сия 
за из ра бот ва не на щат за чи нов ни ци те. Т. 2. Материали. Доклади до ко ми сията 
от нейни те чле но ве. С.: ДП, 1911, с. 5.
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ка са ционен съд“25. Д-р Теодор Теодоров е сред най-ак тив ни те и 
после до ва тел ни за щит ни ци на идеята за съз да ва не на един-един-
ст вен Върховен ад ми нистра ти вен съд в стра на та, кой то да бъ де 
из вън ве дом ст во то на Министерството на пра во съ дието и да се 
числи към из пъл ни тел на та власт. Аргументите му са как то юри-
ди чески – пре дим но ка са цион ният ха рак тер на съ да, та ка и по ли-
ти чески – опас ност та от по ли ти ческо влияние и на тиск вър ху съ-
диите на мест но рав ни ще.26 Във връз ка с то ва той спе циал но от-
бе ляз ва успеш на та дейност на ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща по 
вре ме на руско то граж дан ско управле ние и в Източна Румелия.27 
Що се от на ся до гра ни ци те на ком пе тент ност на ад ми нистра тив-
ния съд, д-р Теодор Теодоров сти га до из во да, че той тряб ва да 
ре ша ва „са мо ония раз при, които са пре диз ви ка ни от ак то ве те и 
раз по ред би те на ад ми нистра цията, ко га то тя дейст ва ка то из пъл-
ни тел на публич на власт“, в то ва число и ут вър де ни те „с указ 
публич но-ад ми нистра тив ни пра вил ни ци, из да де ни въз ос но ва на 
за кон но пред пи са ние“, но с из клю че ние на „вис ши те пра ви тел ст-
ве ни дейст вия (actes de gouvernement).28

Д-р Теодор Теодоров пред ла га ад ми нистра тив ният съд да се 
състои от шести ма чле но ве и един пред се да тел, раз пре де ле ни в 
две от де ле ния, и да се кон стру ира от две кво ти: от про фе сионал-
ни съ дии и от пред ста ви те ли на дър жав на та ад ми нистра ция.

Оповестеният от д-р Теодор Теодоров мо дел на ор га ни за ция 
на ад ми нистра тив но то пра во съ дие е в пъ лен раз рез с ре зо лю-
цията, приета от Втория съ бор на бъл гар ски те прав ни ци.

Без съм не ние д-р Теодор Теодоров пред ста вя ед на ця лост на 
и за вър ше на кон цеп ция за из граж да не и функ циони ра не на ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие в стра на та. Това обяс ня ва ши ро кия от-
з вук, кой то ста тията по лу ча ва в прав на та об щ ност и сред по ли ти-
чески те пар тии в стра на та. В то зи сми съл тя мо же да се раз глеж-
да и ка то конкре тен по вод за на ча ло то на диску сията, ор га ни зи-

25 Теодоров, Т. Административно пра во съ дие. – Преглед на Министерството 
на вътреш ни те ра бо ти, 1911, № 8, с. 454.

26 Пак там, 453–454, 459, 462–463.
27 Пак там, 478–479.
28 Пак там, с. 479.
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ра на от ре дак цията на в. „Право“, на ред със за яве но то же ла ние на 
пра ви тел ст во то да под гот ви за ко нопроек та за ад ми нистра тив но-
то пра во съ дие. Целта на ре дак цията на прав ния сед мич ник е да 
поста ви на ча ло то на ед но „кри тич но раз глеж да не на тоя неясен, 
не до учен и не поз нат доста тъч но добре у нас въпрос (за ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие – б. а.)“. Тази се риоз на и от го вор на за-
да ча съ от ветст ва на пъл но на ам би цията на уч ре ди те ли те на вест-
ни ка той да ста не „съ щин ски ор ган на бъл гар ски те прав ни ци“29.

Дискусията е от кри та от ре дак то ра на вест ни ка – из вест ния 
ад во кат Милан Марков. Той от хвър ля идеята за въ веж да не на са-
мостоятел но ад ми нистра тив но пра во съ дие, за що то не на ми ра ни-
то „нуж да“, ни то „юри ди ческо ос но ва ние“ за съз да ва не то в стра-
на та на осо бе ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща. Милан Марков 
виж да ре ше нието на пробле ма в по добря ва не то на дейност та на 
об щи те съ ди ли ща и в пре махва не то на не пъл но ти те в за ко но да-
тел ст во то от нос но от го вор ности те на ад ми нистра тив ни те ли ца и 
на дър жа ва та.30

Позицията на Милан Марков пре диз вик ва д-р Теодор 
Теодоров да из ло жи от но во своето виж да не по въпро са. В ста-
тията си, озагла ве на „Административно пра во съ дие и ад ми-
нистра ти вен съд“31, той по соч ва, че ад ми нистра тив но пра во съ дие 
има са мо то га ва, ко га то „съ дът пре це ня ва са ми те ад ми нистра-
тив ни ак то ве на публич на та власт и е обле чен с пра во, да ги от-
ме ня ва или из ме ня ва, ако са не за кон ни, без раз лич но да ли тия ак-
то ве на кър ня ват пра ва или са мо ин те ре си, на които чл. 2 от Граж. 
Съдопр. не да ва ни как ва съ деб на за щи та“. От та зи глед на точ ка 
д-р Теодор Теодоров заклю ча ва, че съ деб на та за щи та, която оси-
гу ря ват чл. 2 на Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во и 
чл. 475 от Наказателния за кон, „не е още ад ми нистра тив но пра во-
съ дие“. Той пот вър ж да ва пред ло же нието си за съз да ва не на един-
един ст вен ад ми нистра ти вен съд в София „под пря ко то ве дом ст во 
на из пъл ни тел на та власт, кой то да ре ша ва спо ред слу чаите, ка то 

29 В. „Право“, № 1 от 30 април 1911 г., с. 1.
30 Пак там, 2–3.
31 Теодоров, Т. Административно пра во съ дие и ад ми нистра ти вен съд. – В. 

„Право“, № 5 от 28 май 1911 г., 80–83.
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пър ва и послед на ин стан ция, ка то апе ла тив на и ка са цион на ин-
стан ция“32.

Статията на д-р Теодор Теодоров пре диз вик ва вни ма нието и 
кри ти ка та на не го ви те ко ле ги.

Любен Дюгмеджиев се обя вя ва про тив съз да ва не то на са-
мостоятел ни, спе циал ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща, тъй ка то не 
виж да усло вия и не об хо ди мост за то ва в стра на та. Той спо де ля 
мне нието за фор ми ра не на но ви ад ми нистра тив ни от де ле ния ре-
дом с углав ни те, граж дан ски те и тър гов ски те след съ от вет ни из-
ме не ния на Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во (чл. 1, 
ал. 2, чл. 2 и чл. 3), но не приема тяс на та спе циали за ция на съ-
диите. Любен Дюгмеджиев е твър до убе ден, че място то на ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие е в об щи те граж дан ски съ ди ли ща, а не 
под ве дом ст во то на из пъл ни тел на та власт.33

Нов ню анс в мо де ла на при вър же ни ци те на идеята ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие да бъ де в рам ки те на съ деб на та власт 
и в са ма та диску сия вна ся Я. Михайлов. Той отстоява те за та, че 
ад ми нистра тив ни те спо ро ве как то меж ду от дел ни те ад ми нистра-
тив ни ор га ни, та ка и меж ду тях и част ни те ли ца тряб ва да бъ дат 
„раз глеж да ни и уреж да ни от съ деб на та власт“. От та зи по зи ция 
той смя та, че пъ лен и бърз кон трол над ад ми нистра тив на та власт 
мо же да се постиг не „са мо, ако се от крие би ло към в. к. съд ед но 
спе циал но ад ми нистра тив но от де ле ние, би ло един спе циален 
общ за ця ло то цар ст во, вър хо вен ад ми нистра ти вен съд под ве-
дом ст во то на ми нистер ст во то на пра во съ дието, где то напра во 
или чрез уч реж де нията про тив чиито дейст вия ста ва оплак ва не то, 
ще постъп ват жал би те на заин те ре со ва ни те ли ца или места и где-
то окон ча тел но и по съ щест во ще се ре ша ва пов диг на та та пре-
пир ня“34.

32 Теодоров, Т. Административно пра во съ дие..., 476–479.
33 Дюгмеджиев, Л. Административното пра во съ дие. – В. „Право“, № 6 от 4 

юни 1911 г., 97–98.
34 Михайлов, Я. По въпро са за ад ми нистра тив но то пра во съ дие у нас. – В. 

„Право“, № 7 от 11 юни 1911 г., 113–114.
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В под кре па на та зи идея се из каз ва В. Недев35, без да взе ма 
от кри то от но ше ние по въпро са за място то на ад ми нистра тив ния 
съд. От раз съж де нията му мо же да се напра ви из во дът, че под кре-
пя виж да не то за са мостоятел ни ад ми нистра тив ни съ ди ли ща ка то 
част от съ деб на та систе ма.

Макар ре дак цията на в. „Право“ да опре де ля ста тията на 
Т. Теодоров ка то „ху ба ва и сил но ар гу мен ти ра на“, в ня кол ко броя 
на вест ни ка М. Марков я под ла га на всестран на и остра кри ти ка.36 
Така по съ щест во диску сията се превръ ща в спор меж ду Т. Теодо-
ров и М. Марков, които отстояват две ко рен но про ти во по лож ни 
виж да ния и кон цеп ции от нос но не об хо ди мост та от въ веж да не то 
на ад ми нистра тив но то пра во съ дие, не го вия ха рак тер, на чин на 
при ло же ние и място в пра во раз да ва тел на та систе ма. И два ма та 
ав то ри са убе де ни, че тряб ва да се сло жи край на ад ми нистра тив-
ния произ вол и без за ко нието и да се за щи тят кон сти ту цион ни те 
пра ва на граж да ни те. Основната раз гра ни чи тел на ли ния меж ду 
тях е по въпро са за място то на ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща, да 
бъ дат ли те са мостоятел ни и из вън съ деб на та систе ма, или да са 
част от нея.

М. Марков обос но ва ва из во да, че ад ми нистра тив но то пра во-
съ дие „е ед на ано ма лия в пра во съ дието, за що то то из зем ва от съ-
деб на та власт из вест на част от спо ро ве те с ад ми нистра цията и 
по ве ря ва раз глеж да не то им на спе циал ни ад ми нистра тив ни уч-
реж де ния“. Спо ред не го не за ви си мо от на чи на им на уред ба и 
въпре ки че но сят име то ад ми нистра тив ни „съ ди ли ща“, те всъщ-
ност не са съ ди ли ща за ад ми нистра тив ни спо ро ве, а „съ ди ли ща 
съста ве ни от ад ми нистра тив ни чи нов ни ци и за ад ми нистра тив ни 
чи нов ни ци и уч реж де ния“37.

35 Недев, В. Върху не об хо ди мост та от ад министр. пра во съ дие. – В „Право“, 
№ 17 от 20 ав густ 1911 г., 269–272.

36 Марков, М. Разделността на власти те и ад ми нистра тив но то пра во съ дие. – 
В. „Право“, № 21 от 17 сеп тем ври 1911 г., 333–336; Административно пра во-
съдие и ад ми нистра тив ни съ ди ли ща (Предмет, простор и естест во на въпроса). – 
Пак там, № 24 от 9 ок том ври 1911 г., 381–385; Разделността на власти те и ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие. – Пак там, № 23 от 1 ок том ври 1911 г., 366–367.

37 Марков, М. Административно пра во съ дие и ад ми нистра тив ни съ ди ли ща 
(Предмет, простор и естест во на въпроса). – В. „Право“, № 24 от 9 ок том ври 
1911 г., с. 383.
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От вни ма нието на ре дак то ра на в. „Право“ не убяг ват и пар-
тий нопро па ганд на та стра на на въпро са, опи ти те на Т. Теодоров 
да пред ста ви и да за щи ти ре фор ма та от по зи циите на Народната 
пар тия. Така спо рът меж ду тях, ма кар и юри ди чески, при до би ва 
и по ли ти чески от те нък. За М. Марков ня ма ни как во съм не ние, че 
обя ве на та и под гот вя на ре фор ма не е плод на „ня как во съз на тел-
но на ме ре ние“, а по-ско ро пред ставля ва „са мо ед на плат фор ме на 
аги та цион на за ла гал ка“38. Концентриран из раз на не го ва та по зи-
ция са ду ми те му: „Не смес вай те пра во съ дието с ад ми нистра-
цията, не пра ве те ад ми нистра то ра съд ник на соб ст ве ни те му без-
за ко ния, ни то пък съ дията – управ ник, с „дух и такт“ на ад ми-
нистра ти вен слу жащ, кой то да се „вдъх но вя ва от крайна та цел“ 
на ед на не за кон на ад ми нистра тив на на ред ба, до ри и то газ, ко га то 
тая цел мо же да бъ де бо жест ве на“39.

Видим е стре ме жът на по ли ти чески те пар тии да от го во рят 
на об щест ве ния ин те рес. Във връз ка с пред стоящи те из ме не ния 
на Търновската кон сти ту ция и из бо ри те за ХV ОНС ня кои от тях 
поста вят в своите до ку мен ти и пробле ма за ад ми нистра тив но то 
пра во съ дие. В кон сти ту цион на та плат фор ма на Радикалдемо-
кратическата пар тия е за пи са но: „да се обез пе чи, чрез осо бен 
член в кон сти ту цията, ад ми нистра тив но то пра во съ дие, за да мо-
гат граж да ни те да на ме рят съ деб на за щи та про тив не за кон ни те 
раз по реж да ния на ад ми нистра тив ни те власти, с които се на кър-
ня ват част ни или публич ни пра ва“. Тя настоява от го вор ност та за 
„вре ди и за гу би, при чи не ни от ми нистър или длъж ност но ли це, с 
умиш ле но про ти во за кон ни раз по ред би“, да се но си от при чи ни-
те ля.40 В плат фор ма та за из бо ри те за на род ни пред ста ви те ли за 
ХV ОНС (10 ав густ 1911 г.) пар тията пред ла га „да се въ ве де ад-
ми нистра тив но пра во съ дие, ка то при окръж ни те съ ди ли ща и ВКС 
се съз да дат осо бен от дел за раз глеж да не ад ми нистра тив ни раз-
при“41.

38 В. „Право“, № 26 от 22 ок том ври 1911 г., 416–417.
39 Пак там, № 23 от 1 ок том ври 1911 г., 366–368.
40 В. „Радикал“, № 60 от 16 април 1911 г.
41 В. „Радикал“, № 93 от 13 ав густ 1911 г.
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В програ ма та си от юли 1911 г. Народнолибералната пар тия 
пред виж да „за за паз ва не пра ва та и бе зо пас ност та на граж да ни те 
да се съз да де ад ми нистра тив но пра во съ дие и мо дер на по ли ция“42.

В та зи бла гоприят на об ста нов ка пра ви тел ст во то пристъп ва 
към из пъл не ние на пре диз бор но то си обе ща ние. Със за по вед на 
Министерството на пра во съ дието № 867 от 27 юли 1911 г. се съз-
да ва ко ми сия, в която са наз на че ни: за пред се да тел – Ф. Филчев – 
пред се да тел на от де ле ние при ВКС, за чле но ве: проф. д-р 
Ст. Киров и д-р Т. Теодоров – ад во кат от Софийската град ска об-
щи на. На 29 юли със за по вед № 881 за член на ко ми сията е наз на-
чен и д-р Иван Кацаров – ад во кат, бивш член на Софийския апе-
ла ти вен съд. По-къс но в съста ва ѝ вли за и Хараламби Анков – 
гла вен секре тар на Министерството на вътреш ни те ра бо ти и на-
род но то здра ве (за по вед № 939 от 13 август). С от дел ни пис ма на 
Министерството на пра во съ дието за из да де ни те за по ве ди са уве-
до ме ни как то пред се да те лят на ко ми сията, та ка и все ки един от 
чле но ве те ѝ.43 Задачата на ко ми сията е „да из ра бо ти и пред ста ви“ 
на управляващия Министерството на пра во съ дието и ми нистър 
на вътреш ни те ра бо ти и на род но то здра ве Ал. Людсканов за ко-
нопроект за ад ми нистра тив но то пра во съ дие в царството.44

Безспорно в ко ми сията вли зат ав то ри тет ни лич ности, чиито 
име на и опит бу дят ува же ние и респект в прав на та об щ ност. Не 
по-мал ко впе чат ля ва що е об стоятел ст во то, че чле но ве те ѝ стоят 
на диаметрал но про ти во по лож ни по зи ции по въпро са за уред ба та 
на ад ми нистра тив но то пра во съ дие и не го во то място в съ деб на та 
систе ма. Мнозинството в нея се огла вя ва от д-р Т. Теодоров, а 
мал цин ст во то – от проф. д-р Ст. Киров.

Комисията настоява да не се бър за и пред ла га да се разгледа 
прак ти ка та в раз лич ни те стра ни, да се про учат и об съ дят усло-
вията в стра на та, „да се под бе ре и пре це ни раз хвър ле ният в на ше-
то за ко но да тел ст во ма те риал, кой то би мо гъл да се прехвър ли на 
ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща“. Членовете ѝ смя тат, че пър во 

42 Радев, С. Начала и иска ния на Народно-ли бе рал на та пар тия. С.: 
Народнолибер. пар тия, Т. Пеев, 1911, 53–54.

43 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 411, л. 1, 2, 33–37.
44 Пак там, л. 1.
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тряб ва „да се при гот ви пред-проект“ за об съж да не от гил дията и 
об щест ве ност та и след то ва въз ос но ва на кри тич ни те бе леж ки, 
пред ло же нията и мне нията „да се из ра бо ти в окон ча тел на фор ма 
един по-пъ лен и по-съ вър шен проект“, кой то да се вне се за об-
съж да не в Народното събра ние. Желанието и под хо дът на ко ми-
сията не сре щат раз би ра не и под кре па от стра на на пра ви тел ст во-
то и тя, как то от бе ляз ва проф. д-р Ст. Киров, „тряб ва ше да бър за, 
да се скър пи проект“45.

При съз да ла та се си ту ация чле но ве те на ко ми сията въз ла гат 
на д-р Т. Теодоров да раз ра бо ти проект, кой то да ста не ос но ва за 
ра зиск ва ния и спо ро ве. Този факт се пот вър ж да ва от Заявлението 
на д-р Т. Теодоров до ми нистъ ра на пра во съ дието от 21 де кем ври 
1911 г. В не го той настоява да му се запла ти до пъл ни тел ния труд, 
из вън за се да нията на ко ми сията, за въз ло же на та му от нея за да ча 
да под гот ви „пър ва та ре дак ция на проек та... и мо ти ви те към не-
го“46.

Проектът, пред ло жен от д-р Т. Теодоров, се ос но ва ва вър ху 
иде ите, които той раз ви ва и отстоява в своите ста тии и публич ни 
изя ви. По те зи при чи ни и по ра ди лип са та на вре ме за публич но 
об съж да не мал цин ст во то в ко ми сията се оказ ва без сил но за как-
во то и да е по-се риоз но въз дейст вие. Разногласията меж ду две те 
гру пи оста ват съ щест ве ни и непре одо ли ми. При то ва по ло же ние 
мал цин ст во то е при ну де но да отстъ пи и въпре ки че „не е съглас-
но с въз приета та систе ма“, под кре пя за ко нопроек та. Мотивите му 
са: на ле жа ща та нуж да от ад ми нистра тив но пра во съ дие, а усло-
вието – за дъл жи тел но по добря ва не на за ко на и пре махва не на съ-
щест ву ва щи те не пъл но ти.47

Съображенията на мал цин ст во то са не са мо мо рал ни, но и 
прин цип ни от глед на точ ка на усъ вър шен ст ва не то на за ко на и 
раз ви тието на ад ми нистра тив но то пра во съ дие. Въпросите, по 
които то из ра зя ва не съгла сие, са след ни те: „1. В систе ма та, която 

45 Киров, С. По за ко нопроек та за ад ми нистра тив но то пра во съ дие. – 
Демократически преглед, 1912, № 2, с. 160.

46 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 411, л. 38.
47 Киров, С. По за ко нопроек та за ад ми нистра тив но то пра во съ дие. – 

Демократически преглед, 1912, № 2, с. 161.
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тряб ва да се въз приеме: да има ли един съд (върховен) или ня кол-
ко (и местни)? 2. В ком пе тен цията: с по ве че ли, или с по-мал ко 
ма те рии ще се за ни ма ва ад ми нистра тив ният съд? 3. Самостоя-
телен ли ще бъ де той, или, напр., ка то от де ле ния при дру ги те 
(обикновените) съ ди ли ща?“48.

Основният спор в ко ми сията е по въпро са за същ ност та и ха-
рак те ра на Върховния ад ми нистра ти вен съд – дали той ще бъ де 
съд, или ад ми нистра ти вен ор ган, поста вен на вър ха на ад ми-
нистра тив на та уред ба. Под на тиска на проф. д-р Ст. Киров се 
приема фор му ли ров ка та, че то ва е съд. Отстъпката на мно зин-
ство то е частич на, за що то то до ба вя епи те та „ад ми нистра ти вен“ с 
цел да се под чер тае не го вият осо бен ха рак тер, раз ли ча ващ го от 
обик но ве ни те съ ди ли ща. Д-р Т. Теодоров и под кре пя щи те го чле-
но ве на ко ми сията пре небрег ват прин ци па и прак ти ка та функ-
цията по ад ми нистри ра не на съ ди ли ща та да при над ле жи на ми-
нистъ ра на пра во съ дието и да се осъ щест вя ва от не го. Това по каз-
ва, че за тях во дещ и ре ша ващ е въпро сът за място то на съ да и 
ве дом ст ве на та му под чи не ност. Позицията на мал цин ст во то е ко-
рен но про ти во по лож на. То смя та, че „ад ми нистра тив ният съд 
при над ле жи из ця ло на съ деб на та власт... и най-умест но то е да бъ-
де под ве дом ст во то на пра во съ дието“, за що то в про ти вен слу чай 
„се съз да ва заблуж де ние“ от нос но не го вия ха рак тер. Не по-мал ко 
ос но ва тел но е и из ра зе но то пре дупреж де ние, че ми нистъ рът на 
вътреш ни те ра бо ти би мо гъл да влияе вър ху съ да в за щи та на 
своите под чи не ни.49

Приетото ком про мис но ре ше ние ад ми нистра тив ният съд да 
бъ де на под чи не ние на Министерския съ вет из веж да спо ра от ди-
ле ма та Министерство на вътреш ни те ра бо ти или Министерство 
на пра во съ дието, без да за ся га по съ щест во са мия прин цип, за що-
то пра во то да опре де ля съста ва на съ да и да кон тро ли ра осъ щест-
вя ва не то на из пъл ни тел на та му функ ция се пре доста вя не на от-
дел но то ве дом ст во, а на ка би не та.

48 Пак там, с. 163.
49 Киров, С. По за ко нопроек та за ад ми нистра тив но то пра во съ дие. – 

Демократически преглед, 1912, № 3, с. 290, 299.
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По си ла та на пред ло же ния от мно зин ст во то текст це лият 
състав на Върховния ад ми нистра ти вен съд се наз на ча ва с указ по 
пред ставле ние на ми нистър-пред се да те ля въз ос но ва на поста-
новле ние на Министерския съ вет.

Въпросът за не об хо ди мост та от съз да ва не то на мест ни ад ми-
нистра тив ни съ ди ли ща – един от най-съ щест ве ни те и спор ни 
въпро си – се ре ша ва бър зо, ка то просто не се об съж да.

Едновременно с ут вър ж да ва не то на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд ка то един ст вен съд се за паз ват спе циал ни те ад ми-
нистра тив ни юрис дик ции, а съ що и ком пе тен циите на об щи те съ-
ди ли ща в област та на ад ми нистра тив но то пра во съ дие.

Въпреки труд ности те и раз ногла сията ко ми сията из пъл ня ва 
с чест поста ве на та ѝ за да ча. На 20 де кем ври 1911 г. с пис мо на 
Министерския съ вет № 1520 до пред се да те ля на XV ОНС, под пи-
са но от ми нистър-пред се да те ля Ив. Ев. Гешов, за ко нопроек тът е 
вне сен за об съж да не в Народното събра ние.50 Така в рам ки те на 
шест го ди ни се ре ша ва въпро сът за въ веж да не то на ад ми нистра-
тив но то пра во съ дие у нас, за място то и функ циите на Върховния 
ад ми нистра ти вен съд. Българският за ко но да тел въз приема и 
утвър ж да ва френ ския мо дел, кой то е най-раз простра нен на Ста-
рия кон ти нент.

50 ЦДА, ф. 173 К, оп. 2, а. е. 3301, л. 1, 2.


