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Анотация: „Институтът на висшите правителствени актове под това 

наименование е познат на българското административно право в периода 1912-1948 

г., в който период е уреден и законодателно. Намерил своя произход във френското 

административно право, той е възприет и у нас и на него внимание е обърнала и 

административнопроцесуалната наука. Във встъпителната си лекция като 

хабилитиран преподавател по право в Юридическия факултет на Софийския 

държавен университет доц. Бончо Бончев анализира произхода, значението и обхвата 

на действие на този административноправен институт. В размирното време на 

Втората световна война доц. Бончев има смелостта да се противопостави на често 

срещаната практика за изключване на цели категории административни актове от 

съдебен контрол от страна на административния съд под предлог на защита на 

националната сигурност и под предлог на съществуването на някаква „четвърта 

власт“, която дава право на правителството за управлява contra legem или praeter 

legem. Каквато и форма на държавно управление да има в една държава, според доц. 

Бончев тя трябва да стои под господството на формалния закон, независимо от това 

кой ще го постановява, като изпълнението на този закон се контролира от 

административно правосъдие. Във формалния закон се крие основният елемент за 

едно здраво общежитие – това е правото, като предварително дадена и общоважима 

норма. Една система на управление с неподсъдни подзаконови актове крие според доц. 

Бончев в себе си опасния бацил за разколебаването на вярата в правото, а заедно с 

това и за разлагане на самото общежитие.“ 

Ключови думи: висшите правителствени актове, административно право, френско 

право, политически актове, четвърта власт, административни актове, изключения 

от съдебен контрол, неподсъдност, административно правосъдие, формален закон, 

бланкетни законови норми. 

 

Четвъртата влacт 

 

(учението за висшите правителствени актове) 

 

Встъпителна лекция

 

 

Бончо М. Бончев, 

редовен доцент


 

                                                           

 Публикувано в ГСУЮФ, Т. XXXVII, 2. 1941/1942.  


 Бончо Матеев Бончев е роден в гр. Балчик на 06.12.1906 г. Син е на Матей Бончев-Бръшлян – известен 

преди 1944 г. журналист, съратник на издателя на в-к „Зора“ и деец на Демократическата партия Данаил 

Крапчев, а по-късно самият той главен редактор на същия вестник (1940-1944). Бончо Бончев сам става 

член на Младежката организация „Млада България“ към Демократическата партия. Но амбициите на Б. 

Бончев го отвеждат отвъд журналистиката и политиката – в правото. Завършва държавни и правни науки 

в Юридическия факултет на Софийския университет (1930 г.). Специализирал в гр. Йена (Германия – 

1936 г.). Доброволен асистент в ЮФ на СУ (1936 г.). Редовен доцент в СУ по административно право 

(1940 г.), където чете курсове по административно право, обща и специална част (1940-1944 г.). 

След завръщането си от специализацията в гр. Йена постъпва на работа в Министерството на вътрешните 
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I. 

 

1. Две доктрини за формата на държавното управление се сблъскаха в 

осемнадесетия век на Просвещението и то не само със слово, но и с меч. 

Едната от тях, която господстваше дотогава и като мисъл, и като дело, идваше от 

висините на социалната йерархия. Това беше Монархията или Абсолютизмът. 

Исторически дадената сила на тази доктрина след смазването на феодализма, блясъкът 

на нейната социална одежда и теологичната й опора, бяха направили от нея една 

неоспорима догма. Тя учеше: „Монархът се явява наместник на Бога, а властта на Бога 

е неограничена“. „Само на монарха принадлежи законното властване; само нему 

принадлежи властта да наказва; на монарха само принадлежи грижата за общото благо 

на народа“ (Bossuet). „В такъв организъм, какъвто се явява държавата, и който има 

известна аналогия с човека, само на една глава принадлежи правото да обсъжда и 

решава; всички функции на останалите членове се заключават единствено в изпълнение 

на заповедите, които им се дават“ (Louis XIV). 

                                                                                                                                                                                     
работи и народното здраве първо като юрисконсулт, впоследствие като главен юрисконсулт и като 

главен секретар на министерството. От този период е ползотворната му научна дейност, както и 

дейността му по анализиране, консултиране и защитаване пред съда на министерството на вътрешните 

работи и народното здраве по прилагането на новото законодателство след 1934 г. Има редица 

публикации в научните списания, в които прави прегледи на актуални проблемни въпроси от областта на 

административното право и процес, полицейското и данъчното право. Постоянен сътрудник и автор на 

публикации в почти всеки брой на списание „Общинска автономия“, както и автор на редица 

общотеоретични статии в списание „Юридически архив“. В тези публикации Бончев засяга и дава 

оригинални становища по същността и практическото приложение на институтите на мълчаливия отказ и 

срока за неговото обжалване, неправомерното административно изпълнение, административния акт-

предписание, държавната полиция, мерите като недвижими имоти и възможността за делбата им, 

полицейските наказателни заповеди, йерархическия и административния надзор над общините, 

мълчаливата отмяна и отмяната от Върховния административен съд на общи (нормативни) 

административни актове, конкуренцията между общи административни актове, населеното място като 

институт на общинското и административното право, общината като страна в процеса, общинските 

вземания и способите за погасяването им, висшите правителствени актове, и др.  

Автор е на две забележителни и дълго време единствени по рода си монографии от областта на 

административното право – обща и специална част: „Закон и правилник. Общият административен акт в 

системата на българското, немското и френското публично право“ (С., печ. Д. Провадалиев, 1939, 299 с.) 

и „Административно право. Особна част. Полицейско право“ (С., печ. Д. Провадалиев, 1942, 256 с.). 

В първата монография за пръв път се анализират доктриналните и юриспруденциалните схващания и 

постановки във френското, немското и българското право относно същността, пороците и възможността 

за защита срещу закона и правилниците и наредбите, издавани от изпълнителната власт. Монографията 

остава единствена по рода си в нашето право почти седем десетилетия. 

Втората монография е първият труд по особена част в нашето административно право. В него доц. 

Бончев по блестящ начин съчетава доктриналните постановки на немското (пруско) полицейско право – 

източник на редица положения в Наредбата-закон за държавната полиция от 1937 г., постановките на 

френското административно право – източник на нашия административен процес, пречупени през 

особеностите на българските специални закони и подзаконови нормативни актове в областта на 

полицията. 

Животът и творческият път на доц. Бончев е прекъснат трагично. Скоро след преврата на 09.09.1944 г. 

той е арестуван и изчезва. За разлика от многото други опити да бъдат узаконени убийствата без съд и 

присъда след преврата, името му не е дописано сред обвиняемите и осъдените „задочно“ от Народния 

съд. За него е издаден надлежен акт за безследно изчезване, определящ за дата на последна вест за него 

24.09.1944 г. 
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Другата доктрина, която тогава е още в първата си невръстна стъпка и която по-

късно се превръща от мисъл в дело, идваше от дълбините на човешкото самосъзнание. 

Тя учеше: „Човек се ражда свободен“; „никой човек няма една естествена власт върху 

подобните нему“; „само договорът остава като основа на всяка законна власт между 

хората“. „Общественият договор“ създава „общата воля“ и затова „само общата воля е, 

която може да задължава отделните лица“. „Законите, всъщност, са условия на 

гражданското общежитие. Техен автор трябва да бъде народът, който им се подчинява“ 

(Rousseau). Това беше Демокрацията. 

2. Демокрацията победи Абсолютизма. На мястото на Властническата 

(Полицейската) държава биде изградена Правовата държава. Властническата държава 

от епохата на Абсолютизма се характеризира с монизъма между власт и право: властта 

на монарха е неограничена; всяка негова заповед е правна норма; едно тъждество 

между власт и право; един монизъм между тях. 

Правовата държава, която замества Властническата, се характеризира с дуализма 

между власт и право. На абсолютната власт на монарха се противопоставя властта на 

народа, неговата volonte generale, чийто формален израз‒ законът, правната норма, идва 

да нормира управлението. „Властите“, прочее, се разделят, за да може „властта властда 

спира“, тъй като „вечният опит показва, че всеки, който има власт, е склонен да 

злоупотреби с нея“ (Montesquieu). 

3. Дуализмът между власт и право в Правовата държава, изградена върху 

началото за „разделението на властите“, наложи и административното правосъдие: щом 

властта на управляващите трябва да се упражнява в рамката на закона, даден от 

управляваните, необходимо е и едно правосъдие, което да обезпечава това. Тази 

основна мисъл, именно, дава началото на административното правосъдие. 

С неговото установяване градежът на Правовата държава се довършва и тя 

добива примамливия образ на единверенстраж, който брани естествените права на 

човека и гражданина. 

 

II. 

 

4.Законът на управляваните, обаче, сякаш се побоява да отиде докрай в своя път, 

който му начертават идеолозите на Правовата държава. Когато този закон установява 

административното правосъдие, което да бди за законосъобразността в действията на 

управляващите, той, законът на управляваните, се спира някак нерешително пред 

политическия управителен акт. Самото понятие „политически управителен акт“, с 

неговата социологична, неустановена и разтеглива природа, се предпоставя, разбира се. 

Едва обща идея, че тук се касае до актове на върховното ръководство на държавата ‒

идея, която по-късно е била пояснявана посредством различни формулировки ‒

послужвакато основание на въпроса дали политическите управителниактове трябва да 

бъдат поставени под контрола на административното правосъдие. 

Веднъж колебанието създадено, то лесно се превръщав отстъпление: надделява 

становището, че тези актоветрябва да бъдат изключени от подсъдността на 

административните юрисдикции. 

Било е счетено за опасно да се позволи на съдебнатавласт да се вмесва в 

политическите дела на управлението. 

„Да се направят тези случаи подсъдни на административните съдилища ‒е 

казвалVivien‒това би значело дасе парализира една дейност, която се извършва в 

общинтерес и да се създаде в държавата една нова власт,която ще заплашва всички 

останали“. Зад страха от посочваната опасност прозира, всъщност, спомена за 
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френските„съдебни парламенти“ от времето на Стария режим, коитос били достигнали 

до възможността да се вмесват активно в ръководството на държавата. 

Така, значи, се поставя началото на това, което Нанпон е нарекъл „компромис“ 

между управление и правосъдие, и което е било счетено като необходимо 

„изравнително“ начало при тройното разделение на властите, за да се предварди една 

опасност, при която съдебната власт „ще заплашва всички останали“. 

5. Изключването на известни актове по ръководството на държавата от обсега на 

административното правосъдие, създава още от най-ранните дни на това начало 

сериозни грижи и на доктрина, и на юриспруденция. 

Поначало, абсолютната неподсъдност на един акт на executio legis води към 

възможността да се разпорежда с този акт praeter legem и contra legem. Неговата 

правомерност, в такъв случай, ще се преценява само административно, което ще рече, 

че управляващият има скритата възможност да се отклони от закона „при известни 

обстоятелства“. В Правовата държава, построена върху началото за тройното 

разделение на властите, обаче, господства формалният закон, който детерминира 

подзаконовата управителна деятелност. Затова - или трябва да се приеме, че 

съществува една област по управлението на държавата, която не се урежда от 

формалния закон — една надзаконова област на управление, в която именно се 

проявява абсолютната неподсъдност на един управителен акт; или пък трябва да се 

приеме, че управляващият има една скрита власт, една социално образувана 

политическа власт, с която може да разпорежда praeter legem и contra legem в самата 

нормирана от закона област на управление — една „четвърта власт“ до тройното 

разделение на властите. 

В основата на учението за неподсъдните управителни актове стои, следователно, 

проблемата за тази „четвърта власт“. 

Съществува ли, обаче, такава власт в Правовата държава, построена върху 

началото за тройното разделение на властите? — Ето въпроса, чийто отговор ще 

търсим тук. 

 

III. 

 

6. Исторически проследено, идеята за неподсъдността на политическия 

управителен акт, преди да намери прием в законодателството, е намерила прием в 

юриспруденцията. При това, трябва веднага да бъде добавено, че тази идея е била 

използвана първоначално от юриспруденцията, за да бъде отречена подсъдността на 

един акт, който не би могъл да се нарече „акт по политическото ръководство на 

страната“, колкото и разтеглива да е една подобна формула. 

Касае се за едно решение на френския Държавен съвет, комуто именно 

принадлежи административното правосъдие в Франция, по един спор, познат под 

името делото Laffite (С. d’Et.; 1. V. 1822). По това дело, което датира от 1822 г. и се 

сочи за първото по ред дело в областта на разглежданата материя, Държавният съвет е 

приел, че не е подсъдна нему една жалба срещу отказа на държавата да изплати някаква 

рента на принцеса Borghese, понеже в случая се касаело за въпрос от „политически 

характера“, в връзка с закона от 1816 г., относно пенсиите на членовете от фамилията 

Бонапарт. Малко по-късно, през 1838 r. (С. d’Et; 5. XII. 1838 г.) по т. н. дело duchesse de 

Saint-Leu, Държавният съвет е приел, че не е подсъдна нему една жалба срещу отказа 

на държавата да изплаща суми по апанажи, които тя е счела за унищожени с договора 

при Фонтенебло и с различни наредби при Реставрацията. Мотивите на Държавния 

съвет е бил, че в случая „се касае за тълкуването на договори и правителствени актове, 

имащи чисто политически характер“. В същия смисъл и по подобен повод е и едно 
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решение на фр. Съд за пререкания (Trib. conf.; 22. VIII. 1844) по т. н. дело prince Louis 

Napoleon. 

Вижда се прочее, че във първата половина на Х1Х-то столетие, френската 

юриспруденция е възприела началото за неподсъдността на актове, които имат 

„политически характер“, и че поводът за това лежи в династическите въпроси от 

тогавашната епоха. 

7. През половината на XIX-то столетие, въпросът за неподсъдността на 

политическия управителен акт намира прием и във френското законодателство, макар 

че това става с един неясен и съвсем недостатъчен текст. Касае се за чл. 47 на 

органическия закон за френския Държавен съвет от 3. III. 1849 г., който текст бива 

възпроизведен по-късно и в чл. 26 на органическия закон за френския Държавен съвет 

от 24. V. 1872 г. 

Въпросният текст (чл. 26 на закона от 1872 г.) гласи така: 

„Министрите имат право давъзбудят пререкание, пред Съда за пререкания, по 

неподсъдността на делата, образувани при съдебния отдел (на Държавния съвет), които 

не биха подлежали на административно правосъдие. Обаче — продължава текстът — 

те (министрите) могат да се отнесат до тазиюрисдикция (Съдът за пререкания) само 

когато съдебният отдел е отказал а удовлетвори възражението за неподсъдност, което 

трябва да бъде предварително заявено“. 

Както се вижда, цитираният френски текст е предпоставил съществуването на 

известни актове, „които не биха подлежали на административно правосъдие“, без обаче 

да определя кои именно са те и без дори да загатва, че става въпрос за актове по 

висшето управление, по политическото ръководство на страната. На френската 

доктрина се е падналатежката задача да открие тези тайнствени актове, „които не биха 

подлежали на административно правосъдие“ и тя, след много лутания и колебания, 

изгражда едно учение за т. н. „actes de gouvernernent“, познати в нашето право под 

понятието „висши правителствени актове“. 

 

IV. 

 

8. При търсенето на актовете, „които не биха подлежали на административно 

правосъдие“, са помогнали на времето си обясненията на Vivien, който е бил докладчик 

на споменатия по-преди органически закон за френския Държавен съвет от 1849 г. 

„Има случаи — е пояснил Vivien—когато с оглед на една голяма обществена 

необходимост министрите, вземат мерки, които накърняват частнитеправа. Те 

отговарят за това политически ... Мерките за общата сигурност и дипломатическите 

актове - заключава той - не подлежат на административно правосъдие, макар че 

частните права могат да бъдат засегнати“. 

Както се вижда, Vivien поставя началото на една теория за държавната 

необходимост (raison d’Etat) на актовете, „които не биха подлежали на 

административно правосъдие“. В неговото схващане „четвърта власт“ съществува: — 

щом се касае за мерки по „общата сигурност“, взети при „голяма обществена 

необходимост“, правителството има власт да разпорежда praeter legem и contra legem. 

9. Класическата теория за неподсъдността на „правителствените актове“ обаче е 

дадена от Dufour и е позната под името теория за политическия повод на акта (theorie 

du mobile politique). Според тази теория, всеки акт, който има политически повод, 

политически мотив, е един неподсъден правителствен акт. В споменатите по-преди 

решения на старата френска юриспруденция е била възприета именно тази теория. 

Впрочем, между нея и идеята на Vivien има много ясна връзка. 
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10. Теорията за политическия повод на акта е господствала в френската 

юриспруденция до към 70-те години на миналото столетие. След закона от 1849 г., 

споменат по-преди, две дела от 1852 и от 1867 г. характеризират много ясно нейното 

значение и посочват допустимостта на „четвъртата власт“, по смисъла пояснен по-

преди. 

Делото от 1852 г. е познато под името делото princes d’ Orleans (Trib. conf,; 10. 

VI. 1852 г.). Случаят по него e следният. Ha 22. I. 1852 г. бива издаден, един декрет, с 

който се отнема в полза на държавата имуществата на Орлеанската фамилия, подарени 

й през 1830 г. от Луи-Филип. Този декрет е бил обжалван пред Държавния съвет; 

делото е било отнесено и пред Съда за пререкания. Жалбата срещу въпросния декрет е 

била оставена без разглеждане със следния мотив: „декретът от 22. I. 1852 г. е един 

политически и правителствен акт, чието изпълнение и последици не могат да бъдат 

поставени под оценка на съдебната власт“. Както се вижда, разглежданата теория за 

политическия повод на акта намира приложение дори в областта на експроприацията. 

Делото от 1867 г. е познато под името далото due d’Aumal (С. d’Et.; 9. V. 1867 

г.). По него случаят е следният. В 1861 г. принц Наполеон произнася в сената една 

остра реч срещу Бурбоните. По повод на това due d’Aumal е пуснал една брошура-

отговор, озаглавена „Писмо върху историята на Франция“. Въпросната брошура е била 

забранена, като същевременно е била издадена заповед, с която се забраняват всякакви 

писмени публикации на изгонени от френска територия лица. Въз основа на това е била 

забранена в 1862 г. и написаната от due d’Aumal „История на принцовете de Conde“. 

Due d’Aumal и неговият издател са обжалвали разпорежданията на министъра на 

вътрешните работи и на полицейския префект по тази забрана. Държавният съвет е 

оставил жалбата без разглеждане, като се е мотивирал така: „Тези мерки са 

политически актове, които по естеството си не са предоставени за разглеждане от 

Държавния съвет с жалба за отмяна“. Вижда се, прочее, че теорията за политическия 

повод на акта намира приложение и в областта на забраната на печатни произведения. 

Тази теория обаче залязва през последните години на миналото столетие и бива 

изоставена от френския Държавен съвет. 

11. Опасностите, към които е водила теорията за политическия повод на акта, 

според която всеки акт става ненадежден, щом е издаден но политически съображения, 

поражда реакция в доктрината. Търсенето на актовете, „които не биха подлежали на 

административно правосъдие“, се насочва към опита да се направи едно разграничение 

между „висшето управление“ на страната (gouvernement) и „обикновената 

администрация“ (administration), за да се дойде до извода, че неподсъден правителствен 

акт ще бъде именно този, който урежда материя от областта на „висшето управление“. 

Така се създава една теория за вътрешната природа на правителствения акт, която 

търси разрешението на въпроса кой акт е „правителствен“, не въз основа на 

съображенията, на мотивите, по които е издаден, а въз основа на някакво нему присъщо 

вътрешно „правителствено“ съдържание. 

В връзка с посочваната идея за едно разграничение на „висшето управление“ от 

„обикновената администрация“, в доктрината изникват множество формулировки за 

различието между gouvernement и administration. Всички тия формулировки гравитират 

всъщност към идеите на Duerocq и Laferriere, които са родоначалниците на теорията на 

вътрешната природа на неподсъдния правителствен акт. Според Ducrocq, „висшето 

управление е дял от изпълнителната власт, което има за задача да ръководи страната по 

плетищата на нейното вътрешно развитие и на нейните външни отношения, докато 

обикновената администрация е допълнението и всекидневната дейност по висшето 

управление“. Споредъ Laferriere пък, „да се администрира, това значи да се осигури 

всекидневното приложение на законите, да се бди за отношенията между гражданите и 
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администрацията, била тя централна или местна, и за отношенията между самите 

администрации. Да се управлява, това значи да се бди за съблюдаването на 

конституцията при функционирането на върховните публични власти, да се осигурят 

отношенията на правителството с камарите и тези на държавата с чуждите власти“. 

Не е трудно да се схване, че тези формулировки саразтегляни и че само с тяхна 

помощ трудно би било да се установи дали даден акт следва да се отнесе към 

„правителствените“ актове, или към актовете на „обикновена администрация“. Тази 

недостатъчност на формулировките, впрочем, се схваща и от самите им автори. Затова 

те потърсват и други белези за различието между „правителствения“ и „обикновения“ 

акт. Едни от тях виждат този разграничителен белег в това дали актът е издаден в 

приложението на една конституционна или на една законодателна норма; други пък 

предпочитат да си служат с изброяването на групите актове, които приемат за 

ненадеждни „правителствени“ актове. 

12. Теорията за вътрешната природа на неподсъдния правителствен акт, макар и 

да е ограничила приложното поле на принципа за неподсъдността, не е могла да даде 

едно задоволително, ясно и точно разграничително начало по предмета. При това, и 

тази теория не е могла да изключи напълно възможността на правителството да издава 

в някои случаи неподсъдни актове praeter legem и contra legem в нормираната от закона 

област на управлението. Тази теория, значи, пак е допуснала една „четвърта власт“, в 

пояснения по-преди смисъл, макар и значително ограничена, в сравнение с „четвъртата 

власт“ от теорията за политическия повод на акта. Ограничението, за което става дума, 

не е дошло обаче по дедуктивен, а по индуктивен път. С помощта на юриспруденцията 

бива изработена постепенно една изброителна дефиниция за неподсъдните 

правителствени актове. Сякаш френската доктрина се е отчаяла от теоретическите 

несъвършенства на учението в тази област и се е оставила да бъде водена от практиката 

на върховните френски административни юрисдикции. „Fiualenient — казва Hauriou, и 

товаfinalement като че ли идва да изрази безпомощността на доктрината — висш 

правителствен акт е този, който фигурира в едно определено изброяване на 

политическите актове, дадено от административната юриспруденция и от Съда за 

пререкания“. 

Изброителната дефиниция на неподсъдните правителствени актове, дадена от 

френската доктрина, обхваща следните актове: 

1-о. Актовете, които уреждат отношенията между правителството и камарите: — 

свикване, откриване, разтурване и пр. на законодателното дело, промулгация на 

законите, актове на законодателна инициатива и пр. 

2-о. Актовете, които уреждат външните отношения на държавата: — 

междудържавни договори; — актове по приложението и тълкуването на 

междудържавните договори; — актове по приложението и тълкуването на 

междудържавните договори; — някои мерки по външната сигурност. 

3-о. Актовете и действията по воденето на война. 

4-о. Някои мерки по вътрешната сигурност. 

5-о. Актовете на помилване. 

13. Изброителната дефиниция не е могла да задоволи всички френски автори. 

Вследствие на това настъпва една реакция срещу учението за висшите правителствени 

актове. Създава се една теория, позната под името негативна теория (theorie negative), 

застъпниците на която отричат съществуването на една „autorite gouvernementale“ 

(изразът на Berthelemy) — една „четвърта власт“, по смисъла за това понятие 

употребяван тук, посредством която да може да се разпорежда praeter legem и contra 

legem в областта на управлението, нормирано от закона. Що се отнася пък до 

конституционните актове, дадени в изброителната дефиниция, то, според 
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привържениците на тази теория, тези актове въобще не са административни актове и 

следователно цялата теория за висшите правителствени актове, следва да бъде 

отречена, тъй като тя отваряла вратите на опасни домогвания. Тази теория обаче стои в 

разрез с действащото право на онези страни, в които се урежда изрично неподсъдността 

на „висши правителствени актове“, както именно е и в нашето действащо право. При 

това, тезата, че конституционните актове не са административни актове, се нуждае от 

доказване и не може да се предпоставя, за да се дойде по този начин до 

безпредметността на учението за висшите правителствени актове. Най-сетне, 

негативната теория не дава задоволителни обяснения на актовете, които съставляват 

действия, насочени към една чужда държава. 

 

V. 

 

14.Френското учение за неподсъдността на висшите правителствени актове е 

намерило приемв законодателствата на редица държави, които сазаимствали френската 

система на административно правосъдие. Между тях е и нашата страна. 

При създаването на нашия Закон за административното правосъдие от 1912 г., 

съставителите на проекта са имали за образец френското право и то не от някой 

френски закон — тъй като Франция няма една кодификация по административното 

правосъдие — а от ръководствата по административно право на френските автори. За 

това свидетелстват, впрочем, и бележките на един отсъставителитена проекта –

покойният д-р Т. П. Тодоров, който казва: 

„В българския Закон за административното правосъдие от 1912 г. ние само 

кодифицирахме и формулирахме в няколко текста постиженията на френския 

Държавен съвет и на френската доктрина по молбите за отмяна, без да превеждаме 

някой френски или другзакон.“. Вследствие на това, именно в нашият закон за 

административното правосъдие от 1912 г., бива поставена и разпоредбата, че не са 

подсъдни на Върховния административен съд „висшите правителствени актове“, като 

изрично е било посочено в скоби, че това са френскитеactesdegouvernment. 

Разпоредбата за неподсъдността на тези актове е дадена и в сега действащата у нас 

наредба-закон за административното правосъдие от 15. XI 1934 г. чл. 31 т. 2 така: „Не 

са подсъдни на върховния административен съд: 1)... 2) висшите правителствени 

актове“. 

В мотивите към нашия законопроект неговите съставители са счели за 

необходимо да обяснят, че, възприемайки френското право за неподсъдността 

нависшите правителствени актове, те отричат старата френска теория за политическия 

повод на акта, пояснена по-преди. При изработването на нашия проект, съставителите 

му са имали под ръка и италианския закон за Държавния съвет от 2.VI.1883 г., който в 

чл. 24, ал. II постановява, че под висши правителствени актове следва да се разбират 

„актовете и разпоредбите на правителството при упражняването на политическата 

власт“. В нашия проект не е била приета редакцията на италиaнския текст, като в 

мотивите към проекта е пояснено по този повод следното: „далеч не всички 

политически разпоредби, или разпоредби с политическа цел сaactesdegouvernement и 

заради това проектът нарочно се отклони от редакцията на чл. 24, ал. II от италиaнския 

закон“. Освен това, и в самото Народно събрание, при разискванията по проекта, е било 

предложено от народния представител Л. Георгиев да се дефинират висшите 

правителствени актове като „разпоредби на правителството при упражняването на 

политическата власт“, но това не е било прието. 

Пак от мотивите към нашия проект може да се разбере, че неговите съставители 

са имали предвидгосподстващата по това време френска теория за вътрешната природа 
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на акта, която беше пояснена по-преди. Така, в мотивите е пояснено, че тези 

„actesdegouvernement, висши правителствени разпоредби… по своята правна природа 

едва ли са истински административни актове. Без да се дава дефиниция на тия 

правителствени актове, – се казва се казва по-нататък вмотивите — каквато впрочем 

никъде не е дадена, законопроектът оставя на юриспруденцията и доктрината да 

намерят характера на тия актове и в всеки конкретен случай давидят дали е допустимо 

съдебно оспорване. Несъмнено — пояснява се по-нататъкв същите мотиви — 

actesdegouvernementса разпоредбите на върховното управление, насрочване на избори, 

свикване, откриване и разпущанена Народното събрание, назначаване и уволняване на 

министрите, международните договори и пр.“. 

15.Нашият Върховен административен съд се е произнесъл по висшите 

правителствени актове принципно само веднъж през 1920 г. (р. № 58 от 24.I.X.1920 г.) и 

то по един обикновен за времето си случай. Обжалвана е била една заповед за 

разтурянето на някакъв общински съвет. Срещу жалбата е било направено възражение, 

че се касае до висш правителствен акт. Върховният административен съд е подчертал, 

че не възприема теорията за политическия повод на акта, като е съобразил, че 

обжалваният акт: „не може да бъде приет за такъв (висш правителствен акт) само 

поради мотивите на автора му: — че той е бил издаден по висши държавни 

съображения“. В същото решение Върховният административен съд се е пояснил кои 

актове именно са висши правителствени актове, като се е присъединил, към френската 

изброителна дефиниция. 

 

VI. 

16. От направените дотук бележки се вижда прочее, че след като учението за 

висшите правителствени актове е преминало през две главни фази на развитие — като 

учение за актове с политически повод и като учение за актове сособена управителна 

субстанция — то се е спряло на една мъртва точка, която е била преодоляна само 

практически, посредством изброителната дефиниция. 

Изброителната дефиниция за висшите правителствени актове е всъщност 

индуктивно образувана. Вследствие на това, тя съдържа емпирично налучкани актове, 

които имат различна природа и които затрудняват теоретическото търсене на тяхната 

същност като висши правителствени актове. Тази изброителна дефиниция разкрива, че 

висшите правителствени актове савсъщност с двояки характери: едните се отнасят до 

уреждане на материя стояща вън от обсега на формалния закон (какъвто, например, е 

случаят с актовете, които уреждат отношенията между правителството и камарите, или 

например междудържавните отношения), а други пък се отнасят до уреждането на 

материя, която лежи в нормираната от формалния закон област. И ето тъкмо за тези 

случаи възниква въпросът: защо само някои актове в тази нормирана от закона област 

са висши правителствени актове, а други не са такива? Отговорът, че се касае за 

„политически“ актове, след като е бил опитно изпробван до към 70-те години на 

миналото столетие, не се е оказал задоволителен. Той остава незадоволителен и днес, 

въпреки че новата немска доктрина наново иска да го използва. Да се намери една 

точна дефиниция или някакъвточен разграничителен белег за „политическото" 

свойство на един акт, не е възможно; винаги ще се достига само до едно описателно 

пояснение, което ще бъде разтегливо и недостатъчно. Също така и отговорите, че някои 

актове, които уреждат материя в нормираната от закона област са висши 

правителствени, защото спадат към сферата на „висшето управление“ (gouvernement), е 

незадоволителен. Защото този отговор сам по себе налага пък въпроса: коя е тази сфера 

на висше управление, която е нормирана от формалния закон? 
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17.Изтъквам това, за да подчертая мисълта си, че учението за висшите 

правителствени актове, след като е достигнало до индуктивно образуваната 

изброителна дефиниция, се е спряло на една мъртва теоретически непреодоляна точка. 

Искам сега да направя опит за една теория, която да преодолее тази мъртва 

точка. Една теория, построена не по индуктивен, а по дедуктивен път. 

 

VII. 

 

18.Необходимо е преди всичко да подчертая обаче, че едно учение за висшите 

правителствени актове може да бъде изградено само с оглед на една конкретна 

действаща правна система. Макар че в областта на учението за висшите правителствени 

актове правната догматика се подпомага твърде много от правната социология, все пак 

това учение по начало е едно правно учение и заради това то не може да бъде 

общоважимо за всяка правна система. 

Сравнителният метод на познанието за същността на тия актове трябва, прочее, 

да бъде критично използван. 

19.Във връзка с тази бележка, искам да подчертая по-специално, че в случая не 

би могло да ни ползува немското право, защото то е различно от нашето право в тази 

област. 

Докато нашата система па административно правосъдие определя подсъдността 

на административния акт посредством тъй наречената „обща клауза“ (Allgemeinklausel) 

—в смисъл, че се считат за подсъдни всички административни актове с изключение на 

някои изрично посочени —- немската система на административно правосъдие 

определя подсъдимостта посредством тъй нареченото „изброително начало“ 

(Aufzahlungsgrundsatz) — в смисъл, че се считат за подсъдни само изрично изброени 

административни актове (обикновено посочени по закони), а не всички 

административни актове. Затова, в немската доктрина не се поставя, както в Франция 

или у нас, един въпрос за търсене на актове с „висш правителствени характер“, които 

да бъдат изключени от една „обща клауза“ на подсъдност. Като казвам, че немската 

административно-правосъдна система си служи с „изброителното начало“ на 

подсъдимостта, трябва да поясня и следното. Всъщност, не се касае до една обща 

немска система, тъй като Германия няма един общ административен съд за Империята, 

въпреки, че чл. 107 от Ваймарската конституция предвижда такъв. Германия има само 

специални върховни административни юрисдикции за цялата империя, каквито са 

например Имперския стопански съд, Картелния съд, особена висша юрисдикция за 

патентите и т. н. Върховни административни съдилища в Германия имат отделните 

немски държави. Поради исторически извоюваното първенстващо положение на 

Прусия още от времето на Северогерманския съюз, именно руският Върховен 

административен съд играе фактически ролята на общ имперски върховен 

административен съд. Именно пруската административно-правосъдна система, както 

впрочем и системите на повечето германски държави, възприемат казаното преди 

малко „изброително начало“ за определянето на административно-юрисдикционната 

подсъдност Не трябва да се мисли обаче, че проблемът за висшите правителствени 

актове е въобще чужд на немската доктрина. Напротив, може да се каже, че през 

последните години той заема централно място в разискванията на авторите от областта 

на публичното право. Обаче там въпросът се слага на една основа различна от тази, на 

която този въпрос е поставен в държавите построени върху началото за тройното 

разделение на властите. Срещу дуализма между законодателството и управлението в 

конституционната държава построена върху тройното деление на властите, новата 

авторитарна немска доктрина противопостави и проведе на дело монизма между тях- 
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едно ръководство на държавата посредством т.н. правителствен закон 

(Regierungsgesetz). Това сливане на законодателството с управлението постави в новата 

немска доктрина въпроса за мястото и значението на третата власт, спрямо двете 

„слети“ власти. Този въпрос се слага там, общо формулирано, така ако в 

конституционно-либералната държава, построена върху дуализма между 

законодателство и управление, е необходимо едно административно правосъдие, което 

да обезпечи законосъобразността в управлението, дали то е необходимо в 

авторитарната държава? Нямам за цел да посочвам тук контроверсите по този въпрос и 

предложенията, които се правят за неговото разрешаване в Германия. Искам обаче да 

изтъкна, че същият въпрос поставя на преден план и учението за неподсъдността на 

политическите актове: politischeStaatsakte, Hoheitsakte, Regierungsakte, и т.н. — 

понятия, с които си служи именно немската доктрина. Посредством различни 

формулировки за политическия акт в националсоциалистическата държава, немската 

доктрина иска да изключи намесата на правосъдието при подобни актове, без дори те 

да бъдат всякога актове на най-висшите държавни органи. Схваща се, че при монизма 

между законодателство и управление, правосъдието не може да бъде третият фактор в 

равновесието между властите, както това е в държавите, построени върху тройното 

разделение на властите. Затова, на правосъдието се отрежда една функция на 

правораздаване извън областта на политическото ръководство и развитие на държавата. 

И това става не в името на един „компромис“ между властите, за да се „изравнят“ те, 

както някога е считал още Vivien (споменах това по-преди), а става в името на новото 

монистично начало в авторитарната държава и се схваща като необходима съществена 

част на една авторитарна конституция. Доктринерните разисквания в тази област дават, 

разбира се, и отражение в немското законодателство. Редица нови немски закони с 

политически характер изключват отподсъдност актовете по приложението на тези 

закони. Във всеки случай, новата немска доктрина е още в фазата на търсенето в тази 

област. 

Направих това отклонение и се спрях върху немското право, за да подкрепя 

първоначалната си мисъл, че сравнителният метод в областта на учението за висшите 

правителствени актове трябва да се използва критично и че немското право в случая не 

може да ни ползува. 

 

VIII. 

 

20. В Правовата държава, построена върху началото за разделението на властите, 

господства формалният закон. Към формалния закон требва да бъдат приравнени и 

онези укази, които съгласно конституцията имат силата назакон. Такива у нас са: 

указът за одобряване на една наредба или разпореждане при случаите на чл. 47 от 

конституцията (т.е. „наредби-закони“); указът за утвърждаване на един междудържавен 

договор, съгласно чл. 17 от конституцията, когато този договор не е одобрен с 

формален закон; указът за обявяване на военно положение, съгласно чл. 73 от 

конституцията; указът за разрешаване на извънреден държавен заем, съгласно чл. 125 

от конституцията; указът за разрешаване на извънреден кредит, съгласно чл. 126 от 

конституцията. Към тези укази трябва да бъде прибавен и указът или манифестът за 

обявяване на война, доколкото този въпрос не бъде решен посредством формален 

закон. Нашата конституция, за разлика от някои чужди конституции, мълчи по въпроса 

кому принадлежи правото да обяви войната — дали на правителството или на 

народното събрание. Всеки случай, актът за обявяването на войната, и тогава когато не 

е изразен в формален закон, има неговата сила. Този акт по своята правна природа е 

аналогичен с указа за уреждане на междудържавни отношения, съгласно чл. 17 ал. I от 



12 
 

конституцията и с указа за обявяване на военно положение, съгласно чл. 73 от 

конституцията, и подобно на тях има силата на формалния закон. 

Като изброявам тези укази, които имат формалната сила на закон, искам 

предварително да ги изключа от предмета на едно учение за висшите. правителствени 

актове. По нашето право, на Върховният административен съд са подсъдни само 

материалните „административни актове на публичните власти“, но не и формалните 

закони, нито пък указите, които имат силата на формалния закон. Под влиянието на 

чуждата доктрина и юриспруденция, където действащото право не е тъждествено с 

нашето, някои наши автори включват в предмета на учението за висшите 

правителствени актове и някои от изброените укази, които имат формалната сила на 

закон, какъвто например са тези за утвърждаването на междудържавните договори, или 

указите за обявяването на военно положение. Това е неправилно. В случая въобще не се 

касае за материални „административни актове на публичните власти“, по смисъла на 

чл. 29 т. 1 от наредбата закон за административното правосъдие, а се касае за актове,, 

които имат силата на закон и които не са подсъдни на Върховния административен съд, 

както не е подсъден и самия формален закон. 

21. С оглед на нашата конституция, както впрочем с оглед на всяка конституция, 

построена върху тройното разделение на властите, дейността на правителството 

(държавния глава и неговите министри) има двояк характер: а) дейността, която е 

насочена към образуването на формалния закон включително и на указите имащи 

силата на формалния закон, и б) дейността, която е насочена към изпълнението на 

формалния закон, съответно и към изпълнението на указите имащи силата на 

формалния закон. 

Именно в това различие между посочените два Вида деятелности на 

правителството се крие разрешението на въпроса за същността на висшите 

правителствени актове. 

22. Според чл. 43 от нашата конституция, „Българското царство се управлява 

точно според законите, които се издават и обнародват по начина, показан в 

конституцията“. Този основен конституционен текст характеризира Българското 

царство като правова държава, като изрично постановява господството на формалния 

закон и неговото детерминиращо действие по управлението на Царството. Обаче, за да 

се постави управлението на Царството под действието на формалния закон, 

необходимо е, преди всичко, да бъде създаден този закон. Тъкмо тази дейност на 

правителството, която е насочена към създаването на формалния закон, не е една 

детерминирана от закона дейност, а е една надзаконова, конституционно-

детерминирана, дейност. 

Надзаконовата конституционно-детерминирана дейност на правителството 

обхваща, в същност, две основни групи актове: 1-о, актове по конституирането на 

органите, които участват в образуването на формалния закон; 2-о, актовете по 

създаването на формалния закон. 

23. (1-о). Към правителствените актове по конституирането на органите, които 

участват в образуването на формалния закон, спадат: 

I. Актовете по конституирането на държавния глава, а именно: 1. Манифестът, с 

който пълнолетният престолонаследник обявява, че встъпва на престола (чл. 34 к.); 2. 

Прокламацията, с която завършилият пълнолетието цар, обявява, че встъпва в 

управлението на царството (чл. 31 к.); 3. Указът, с който Царят назначава 

Министерския съвет за заместник, когато временно напуска пределите на Царството 

(чл. 19 к.); 4. Актът, с който Министерският съвет поема временно функциите на 

държавен глава при овдовяването на престола или при малолетен цар без регентство 

(чл. 28 и чл. 151 т. 2 к.) за избиране на нов цар или регентство (чл. 151 к.) 5. Към тази 
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група следва да се прибави и актът, с който се назначава настойничеството на 

малолетен цар (чл. 32 к.). 

II. Актовете по конституирането на Великото народно събрание, а именно: 1. 

Указът, с който се насрочват изборите за представители на Великото народно събрание 

(чл. 144 к.); 2. Указът, с който се свиква Великото народно събрание било от Царя (чл. 

141 к.), било от Регентството (при малолетенцар; чл. 142 к.), било от 

Министерскиясъвет (при овдовял престол или при малолетен цар без регентство; чл. 

143 и 151 к.). 

III. Актовете по конституирането на Обикновеното народно събрание, а именно: 

1. Указът, с който се насрочват избори за народни представители (чл. 136 к.); 2. Указът 

и другите царски актове, с които се свиква (чл. 127 к), открива (чл. 130 к.), затваря (чл. 

130 к.), отлага (чл. 135 к.) и разтурва (разпуща — чл. 136 и 137) Обикновеното народно 

събрание. (Продължаването на законодателната сесия — чл. 129 к. — става с 

законодателен акт). 

IV. Актовете по конституирането на Министерския съвет, а именно указите за 

назначаването и уволняването на министрите. Тук трябва да бъдат включени и указите 

за назначаването и уволняването на т. н. правителствени комисари (чл. 91 и сл. к.), 

които според нашата конституция имат еднакво правно положение с министрите при 

правителствените действия по образуването на формалния закон. 

Всички тия актове, прочее, са насочени към конституирането на органите, 

посредством чиито действия се образува формалният закон. Това са все надзаконови 

актове, по смисъла за това понятие пояснен малко по-преди. 

Казах обаче, че надзаконовата, конституционно-детерминираната деятелност на 

правителството, обхваща не само актовете по конституирането на законодателните 

органи, но също и актовете по създаването на самия формален закон. 

24. (2-о). Към правителствените актове по създаването на самия формален закон 

спадат: 1. Царската заповед за внасяне на един законопроект в Народното събрание (чл. 

чл. 108 и 109 к.); 2. Актът, с който правителството оттегля един внесен в Народното 

събрание законопроект (чл. чл, 110 и 112 к.); 3. Указът, с който се одобрява един 

гласуван от Народното събрание закон (чл. чл. 10 и 45 к.); 4. Актът, с който се нарежда 

обнародването на утвърдения от Царя закон (чл. 46 к.). 

25. Висши правителствени актове са именно разгледаните правителствени 

актове. 

Разграничителният белег на висшия правителствен акт от оставалите 

административни актове е неговото надзаконово положение. Той предшества закона и е 

насочен към образуването на закона. В това именно се заключава неговия 

висшхарактер. Нито политическия повод на един акт, нито никаква негова управителна 

субстанция, могат да бъдат годни разграничителни белези за квалификацията на 

висшия правителствен акт. В Правовата държава, построена върху началото за 

тройното разделение на властите, единственият възможен, сигурен и несъмнен белег, 

въз основа на който би могло да се определи дали даден акт има „висш“ или „не-висш“ 

характер, това е именно изтъквания белег: — дали актът обхваща действия по 

конституирането на органите, участващи в образуването на формалния закон, както и 

действия по самото създаване на формалния закон, или пък обхваща действия, които се 

явяват изпълнение на един вече създаден формален закон. 

Съдебната власт, в държавата, построена върху тройното разделение на 

властите, има функцията да бди за законосъобразността в действията, които са уредени 

във формалния закон. Тя няма функцията да бди за надзаконовите действия, които 

предшестват образуването на формалния закон и които са насочени към неговото 

създаване. В тази сфера на надзаконови действия се пораждат основни правоотношения 
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по конституирането на върховните държавни органи и по образуването на правото, въз 

основа на което ще се управлява държавата. Там един съдебен арбитър е политично 

невъзприемлив, а в повечето случаи и практически неефикасен. 

Тъкмо заради това е установена абсолютната неподсъдност на „висшите- 

правителствени актове“. Даже и да липсваше текст в закона, който да изключва тези 

актове от подсъдност, такава подсъдност не би била допустима и въз основа на общите 

правни начала, пояснявани тук. В тази висша област на управление именно, 

историческата, политическата и конституционно-наказателната отговорности заместват 

административно-юрисдикционната отговорности. 

26. Сферата на надзаконовите актове не се ограничава обаче само в областта на 

разгледаните висши правителствени актове. Съществува и една втора сфера на актове, 

които стоят извън областта, нормирана от формалния закон: — това е сферата на 

действията спрямо чужда държава. Формалният закон урежда във държавните 

правоотношения; той не урежда междудържавните правоотношения. Затова действията 

на една държава спрямо друга държава стоят също извън областта, нормирана от 

формалния закон и съставляват една втора група на висши правителствени актове, И в 

тази област на висши правителствени актове разграничителният белег не е нито 

политическият повод на акта, нито някаква негова особена управителна субстанция, а е 

именно изтъкнатият вече белег: надзаконовият, извънзаконният характер на акта. В 

тази група висши правителствени актове попадат, значи, всички действия на държавата 

спрямо чужда държава. Тукподадат, преди всичко, т. и. дипломатически постъпки от 

всякакъв характер. Практическото значение, в връзка с административното 

правосъдиепри подобни случаи, е, че не би могло да се обжалва от един гражданин 

някакъв отказ на държавата да направи една дипломатическа постъпка пред чужда 

държава в полза на този гражданин, макар това да засяга неговите интереси. 

Тук попадат също и случаите на забрани на внос и износ на стоки, особено в 

предвоенно време или в случай на негласен конфликт с чужда държава. Тук попадат 

също и блокирането на стоки и суми на чужди държави или на поданици на чужди 

държави. Тук попадат, най-сетне, и военните действия спрямо чужда държава, 

съответно актовете, в изпълнение на които се извършват тия военни действия. 

27. С оглед на тия пояснения, би могло, прочее, да се определи, че 

висшправителствен акт е онзи, който обхваща действия по конституирането на 

органите, участващи вобразуването на формалния закон, или действията по 

създаването на самия формален закон, или действия насочени към чужда държава. 

 

IX. 

 

28.Всички останали актове на правителството не са висши правителствени 

актове. Тук се касае вече за актове в една област, нормирана от формалния закон, една 

подзаконова област, в която всички актове по начало подлежат на юрисдикционна 

проверка. В тази подзаконова област попадат също и всички ония актове, които, макар 

и да са нормирани от конституцията, не уреждат една надзаконова материя в 

изтъкнатия по-преди смисъл, т. е. не са актове, насочени по конституирането на 

органите, участващи в образуването на формалния закон, нито пък са актове, 

включващи действия към чужда държава. 

Затова, не са висши правителствени актове, макар и да имат конституционно 

основание, указите, с които са утвърдени правилниците по прилагането на законите. 

Също така не са висши правителствени актове указите, с които се назначават 

длъжностни лица на различни по-висши длъжности, които конституцията (чл. 163) 

означава като „правителствени длъжности“. Също така не са висши правителствени 
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актове и царските актове по раздаване на ордени (чл. 59 к.), или височайшите заповеди 

по раздаване на военни чинове (чл. 11 к.). Най-сетне, не са висши правителствени 

актове и указите за помилване. Няма никакво основание да се отрече подсъдността на 

един указ за помилване, с който опростеното наказание е заменено, например, с 

изгнание, въпреки законната недопустимост за такова. 

29.Не са висши правителствени актове и всички ония актове, които се явяват 

като изпълнение на един формален закон или на указите, приравнени към формалния 

закон. 

По-особено, не са висши правителствени актове: 

а)Всякакви актове по вътрешната сигурност на страната, като например 

извънредните санитарни мерки при епидемии; извънредните мерки при обществени 

бедствия, при глад и пр.; също не са висши правителствени актове и извънредните 

полицейски мерки, дори и тези през време на война. В този смисъл е и по-новата 

практика на фр. Държавен съвет, както впрочем и по-новата френска доктрина. Също, 

пак от тази група, не са висши правителствени актове и мерките по забрана на печатни 

произведения. В този смисъл е практиката на нашия Върховен административен съд, 

макар че френската практика и доктрина да е раздвоена. Също пак от тази група, не са 

висши правителствени актове и мерките по разтурването на партийно-политическите 

организации, макар законът изрично да не е допуснал тяхното обжалване. Впрочем, 

именно от тази изрично предвидена необжалваемост може да се извлече аргумент, че 

тези актове не са висши правителствени актове, защото иначе въпросната разпоредба 

би била ненужна. От това, собствено, може да се извлече и довод в полза на тезата, че 

един акт по приложението на закона не е висш правителствен акт дори и когато 

преследва една несъмнена политическа цел, както е в посочения случай. 

б)Една втора група актове, по която има спорове, са актовете на вътрешната 

подготовка на войната: реквизиции, евакуации, разни предохранителни полицейски 

мерки и др. такива. Тези актове също не са висши правителствени актове. 

в)Най-сетне, неправилно е да се считат за висши правителствени актове и 

актовете по приложението и тълкуването на междудържавните договори, когато тия 

актове имат само вътрешно, а не междудържавно действие. В тези случаи се касае за 

приложението на правни норми, които, макар и да са образувани междудържавно, са 

станали част от системата на вътрешнодържавното действащо право. Френската 

юриспруденция в доста случаи е приела, че се касае за висши правителствени актове, 

но това е неправилно. Напротив, нашият Върховен административенсъд в едно по-ново 

решение от 1939 г. прие да разгледа жалбата по един административен акт, издаден по 

приложението на междудържавен договор. 

 

X. 

 

30. Като завършвам, искам да кажа в заключение следното. 

Всяка теория за висшите правителствени актове, която допуска такива актове в 

нормираната от закона област, отваря врата на политическата власт на управляващия да 

разпорежда praeter legem и contra legem в тази област. Това е и неприемливо, и опасно. 

Неприемливо е, защото е несъвместимо с основното начало в Правовата държава за 

законосъобразността в управителните действия. Опасно е, защото води към 

неизвестности. 

Каквато и форма на държавно управление да има в една държава, тя трябва да 

стои под господството на формалния закон, независимо от това кой ще го постановява, 

като изпълнението на този закон се контролира от административно правосъдие. Във 

формалния закон се крие основният елемент за едно здраво общежитие – това е 
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правото, като предварително дадена и общоважима норма. Една система на управление 

с неподсъдни подзаконови актове крие в себе си опасния бацил за разколебаването на 

вярата в правото, а заедно с това и за разлагане на самото общежитие. Наистина, има 

времена, каквото е и сегашното, времена на върховно напрежение, които изискват 

динамично управление, с голяма свобода на размах при осъществяването на 

държавната идея. За това обаче не е нужно спасението да се търси в „четвъртата власт“. 

Бланкетният закон е напълно достатъчен за това. В последно време в нашето право 

широк прием намира именно бланкетният закон. 

Винаги обаче един закон и винаги едно административно правосъдие по 

прилагането на този закон! 

 

 

 


