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Анотация: Как да се контролира от независим съд държавната намеса в 

живота на гражданите, е труден въпрос, при отговора на който е добре да се познава 
и опитът на Германия. В статията на проф. Стайнов се прави историческо 
проследяване на  „бавната еволюция“ в развитието на административното 
правосъдие в Германия – от феодалната държава, през абсолютизма, през 
полицейската държава и правосъдната дърава до идеята за правовата държава 
(Rechtsstaat). Съществен белег на правовата държава по германски е именно 
защитата на правата срещу актовете на изпълнителната власт пред 
административното правосъдие. Проф. Стайнов разглежда възникването и 
обособяването на административното правосъдие – първо отделянето от самата 
администрация и признаването на съдебния контрол, а след това и от гражданските 
съдилища. С това може да се твърди, че е изпълнена целта да се проверяват 
действията на  администрацията от правосъдието. Накрая проф. Стайнов стига до 
дефинирането на правовата държава като „държава, която поставя в съобразност 
дейността на администрацията с принципите на правото, съобразност, която 
гражданите могат да наложат, като се отнесат до съдилищата; по тоя начин 
гражданите добиват една закрила на правата си, които администрацията е 
застрашила. Само като се има това предвид, може да се каже, че в правовата 
държава осъществяването на административното право се пада на 
административните власти.“ 
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1. Разграничението компетентността на административната власт и на 

гражданските съдилища е било и остава един от най-трънливите въпроси на 
германската юридическа наука. Безброй са съчиненията, които го разглеждат, но 
въпреки огромния труд на толкова бележити юристи, понятието за това разграничаване 
още е пълно с много неустановеност, а самият въпрос и до днес остава на дневен ред в 
разискванията от висотата на университетските катедри, в списанията, в конференциите 
и особено в обемистата юридическа литература1. 

																																																													
∗С., Придворна печатница. 1923. 35 с. 
1. Така напр. ректорската реч на проф. Ото Майер (отделно издание, Щрасбург, 1902), конференциите, 
държани пред юридическото сдружение в Кьолн от проф. Фр. Щайн през 1911 г. (обнародвани в отделна 
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Още се търси един критериум, който да служи за отличаване на въпросите, които 
трябва да се разрешават от гражданските съдилища, от въпросите, с които трябва да се 
занимава единствено администрацията или административното правосъдие. 
Поддържаните досега теории, които често са много изкусни, не са могли да обяснят 
докрай всички прояви на юридическия живот. И това не е за учудване, защото 
многочислени и разнообразни са били също и идеите, които, в разни епохи са служили 
за ръководство на законодателя; следователно днес много естествено е да се срещне в 
разните отрасли на законодателството в разните германски държави прилагане на най-
различни принципи. 

Една теория, основана само върху рационалното размишление – как би трябвало 
да бъде – не би могла никога да обясни това разграничаване на компетентностите; би 
трябвало тук да се отдаде внимание на влиянията от политиката и особено от историята. 
Последната ни описва различните етапи, през които е минала защитата, от която се е 
ползвал гражданинът спрямо държавата; тя ни обяснява как в Германия се е достигнало 
до едно задоволително разрешение чрез създаването на административните съдилища. 
Само историята би могла да ни обясни съществуването на толкова юридически 
чудовищности, които се подават тук-там, без да е възможна за тях каквато и да е научна 
класификация. Често е трудно да се установи произходът на тия остатъци от обширни 
теоретически творения на миналото, както и техните автори, защото всички тия хора, 
които са повикани да градят законодателството на една страна, в повечето случаи много 
лесно потъват в забравата на поколенията и техните дела достигат без имената на 
авторите до нас. Да се възстановят с помощта на историята тия остатъци от принципите 
на миналото, като се възвърнат на съответното им място, това е същевременно едно 
обособяване на институциите от миналото с всичките им особености, това е едно 
разчистване пътя на юридическата класификация. При тоя въпрос значението на 
историята е много по-голямо, отколкото в която и да е друга юридическа област. 
Поради това явява се нужда да се посвети едно специално изучване на миналото, на 
неговите институции, на неговите доктрини и на влиянието, което чуждите страни са 
указвали на законодателството и юридическите схващания във всяка една от миналите 
епохи. 

2. Въпреки разделението на Германия на много държавици със собствени 
правителства, винаги е имало една обща еволюция за всички тях, която се явява като 
резултат от едно взаимно подражаване, следвано и до днес. Не трябва обаче да се 
мисли, че всичките са следвали същата еволюция едновременно: кога едната, кога 
другата от тия държавици е вървяла начело; кога Бавария, кога Австрия, кога Прусия е 
увличала след себе си другите държавици2. 

Тая еволюция е била бавна, много бавна, защото по времето, когато в Англия и 
Франция съществуваше вече една здрава кралска власт (XVI и XVII в.), с атрибути на 
държавна власт, в Германия феодализмът бе в пълна сила; понятието за държава, за 
едно отделно държавно право, което във Франция вече тъй ярко се очертаваше, тук бе 

																																																																																																																																																																																																
брошура: Stein, Fr. Grenzen und Bezihungen zwischen Justiz und Verwaltung. Tubingen, 1912) както и 
отговорът, който им се даде от проф. Корман в „Jahrbuchdes öffentlichenRechts“, 1913; също излезлите 
напоследък: Friedrichs, К. Die Gesetzgebung über die allgemeine Landesverwaltung und über die 
Zuständigkeit den Verwaltungs – und Verwaltungsgerichtsbehörden. 2 Aufl., Berlin, 1922, (а така също в 
излязлото напоследък от същия автор обстойно съчинение за германското административно правосъдие: 
Verwalungsrechtspflege. Berlin, 1921, три тома, специална глава във втория том: Zulässigkeitsstreitigkeiten, 
с. 1054); Josef. Die Anwendbarkeit von Vorschriften des bürgerlihen Rechts auf Rechtsverhältnisse des 
öffenlichenRechts (Zeitschrift fur BadischeVerwaltung und Verwaltungsrechtspflege, 1922, № 25-26). Статиите 
на Drewsв „Deutsche JuristenZeitung“, 1920, c. 176 и 256.) 
2Mayer, Otto. Le droitadministratifallemand, 4 тома.T. I, Paris, 1902, c. 24.Ото Майер е цитиран и по-нататък 
според френското издание. 
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още в зародиш. Трябва да се отбележи обаче, че не е имало бързи промени и революции 
в германските страни; германският народ, покорен и дисциплиниран по душа, не 
издигаше много чести протести. Законодателите в течение на дълги и дълги години 
бавно и сигурно можаха да изпълняват своя дълг, като малко по малко уреждаха 
юридическата закрила за отделния гражданин спрямо държавата, и то в размерите, в 
които се чувстваше нужда съобразно с идеята за властта, която господстваше в дадения 
момент. 

Една идея много улесни учреждаването на тази закрила – това бе една чисто 
германска идея: в Германия частното лице можеше да се отнесе до обикновениясъдия 
винаги, когато желаеше да добие едно решение по някой юридически въпрос. Самото 
правителство имаше характер на един съд, всяко обществено отношение можеше да 
бъде подложено на един съд. Тая идея на германското право от онова време 
съставляваше едно отклонение от римското с неговия imperium, а също и от старото 
френско право, където всички спорове с държавата се решаваха от кралския съвет; тя 
довеждаше до едно равенство както за правото, така и за процедурата, които имаше да 
се прилагат на държавата и на нейния поданик. В Германия се казваше: „Сам краля е 
подчинен на закона“3. 

Тая идея характеризира цялата история на разграничението между обикновеното 
правосъдие и администрацията: тя се среща в началото, в епохата на разцвета за Светата 
германска империя; тя заема първо място в законодателството на отделните германски 
държави през следващите столетия; дори днес тя характеризира в някои отношения 
законодателството на германските държави: при фискалните отношения на гражданина 
с държавата, тая последната се подлага на съд пред обикновеното гражданско 
съдилище. Тая идея през XVIII в. има голям успех, чието ехо се носеше през целия XIX 
в. Дори и днес нерядко се чува да се говори в германската доктрина за „теорията на 
фиска“, а и самото немско законодателство е още напълно пропито от нея. 

3. Според схващането, което господстваше за тая защита на гражданина спрямо 
държавата, могат да се отличат четири фазиси в развитието на разграничението между 
правосъдието и администрацията. Тия фазиси съответстват на разни исторически епохи; 
обаче нерядко в най-нови епохи се срещат останки от миналите фазиси. Фазата на 
„Полицейската държава“държи едно господстващо и централно място в тая история и 
дори до днес се чувства нейното влияние. 

В нашето изучване ние не ще се спираме дълго върху времето на Светата 
империя, тъй като развитието на компетентността има своето начало не във властта на 
старите германски императори, а в управлението на князете на отделните държави. 

Така че първата фаза обема феодалната държава, „режима на суверенните 
права“ (Landesherrliche Hocheitsrechte). Собствено в тази епоха не може да се говори за 
държава – такава в днешния смисъл на думата не съществуваше4. Самите собственици 
на земите, станали феодални господари, упражняват всички права, които са свързани с 
притежанието на земята; така че частното право поглъщаше държавното право, а 
суверенитетът се проявяваше като сбор от частните права на феодалните господари. 

Но с време отделните държави се освобождаваха от контрола на старата 
империя; те се засилват и се развиват като политически единици, а с това почва да се 
явява вече и една държавна власт, един държавен глава, специални чиновници; с една 

																																																													
3Върху произхода и значението на тази идея: Lemayer, К. Der Begriff des 
Rechtsschutzessimöffentl.Recht.(Grunhut’sZeitschrift fur privat und öffentl. Recht, 1902, c. 34). Stein, Fr. 
Grenzen und BezihungenzwischenJusitiz und Verwaltung, c. 9. 
4Heusler, A.Deutsche Verfassungsgeschichte. Leipzig, 1905, с. 138. Върху отсъствието на идеята за държава 
сред по-старите германци вж. предговора на G. dePangeвъв френското издание на известната книга на 
Ото фон Гирке:Les théoriespolitiques au moyenâge. Paris, 1904, c. IX. 
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дума, явява се едно управление, което се грижи за общественото благоденствие и за 
защитата на държавата. Понятието полиция все повече и повече се разширява до 
степента на държавна власт – това с втората фаза: абсолютическата държава, 
полицейската държава. 

Но държавните органи посягаха все повече и повече върху правата на частните 
лица; поради това се потърси по-късно един контрол и за тях. Конституционните 
течения след Френската революция проникнаха и в Германия с новата теория за 
разделението на властите; така силно желаният контрол над органите, много исканата 
защита беше учредена чрез самата организация на държавните власти; съдебната власт, 
вследствие схващането, което съществуваше в Германия по това време за нея, трябваше 
да бъде организирана така, че тя да може да се произнася по всяко нарушение на права. 
Това е фазата на правосъдната държава(Justizstaat), това е епохата в Германия на 
„конституционния режим“, който към 1870 г. беше последван от „правовата 
държава“(Rechtsstaat), със създаването на едно правораздаване сред самата 
администрация, което обаче не се смесва със самата обикновена администрация. 

Само след като изучим развоя на разграничението на компетентността между 
гражданските съдилища и администрацията, бихме могли да започнем изучването на 
самото разграничаване компетентността между гражданските съдилища и 
административните съдилища, така както то се схваща и съществува в „правовата 
държава“. 

Но държавните органи посягаха все повече и повече върху правата на частните 
лица; поради това се потърси по-късно един контрол и за тях. Конституционните 
течения след Френската революция проникнаха и в Германия с новата теория за 
разделението на властите; така силно желаният контрол над органите, много исканата 
защита беше учредена чрез самата организация на държавните власти; съдебната власт, 
вследствие схващането, което съществуваше в Германия по това време за нея, трябваше 
да бъде организирана така, че тя да може да се произнася по всяко нарушение на права. 
Това е фазата на правосъдната държава (Justizstaat), това е епохата в Германия на 
„конституционния режим“, който към 1870 г. беше последван от „правовата 
държава“(Rechtsstaat), със създаването на едно правораздаване сред самата 
администрация, което обаче не се смесва със самата обикновена администрация. 

Само след като изучим развоя на разграничението на компетентността между 
гражданските съдилища и администрацията, бихме могли да започнем изучването на 
самото разграничаване компетентността между гражданските съдилища и 
административните съдилища, така както то се схваща и съществува в „правовата 
държава“. 

 

Глава I. 
Средновековната държава 

 
1. Смесване на частното право с държавното право. 2. Особеният 
характер на старото германско правораздаване. 3. Обжалванията. 4. 

Схващанията на доктрината 
 

              1. Разликата между държавното право и частното право бе непозната в 
средновековното германско право5. Правата на поданика по своето естество не се 

																																																													
5Lemayer. Der Begriff des Rechtsschutzes. Op. cit., c. 37 и сл.; Fleiner, F.Institutionen des 
deutschenVerwaltungsrechts, по първото издание от 1911г. Gneist, R. Der Rechtsstaat. Berlin, 1872, c. 52; 
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различаваха от правата на феодалния господар; така че имаше само един вид права – 
правата, които всеки можеше да добие и упражнява спрямо всички по силата на един 
юридически акт (феодалния господар или принц спрямо поданика, частното лице 
спрямо феодала); на тия права се следваше една и съща закрила, пред едни и същи 
съдилища. Самата власт по онова време се основаваше върху сбора от частните права, 
които князът бе добил по разни начини. 

Така с придобиването на земя (beneficia) феодалният господар придобиваше и 
всички права, които в оная епоха вървяха заедно със собствеността на земята: да се 
теглят доходи, да се отдават части под наем, да се раздава правосъдие на ония, които я 
населяваха. Тая феодална организация беше пълно отричане на идеята, която днес ние 
имаме за държавата. Привилегиите, както и задълженията на феодалите, на васалите, на 
поданиците се определяха от едно и също право, гражданското (частното) право. 

Князът действаше лично, по силата на собствения си интерес; това се разбираше 
добре и лесно от всички в онова време; никой обаче не можеше да види зад тоя княз 
едно фиктивно същество, което да представлява общото, всичките граждани: понятието 
държава бе още много отвлечено за хората в онова време. Князът притежаваше обаче и 
един особен вид собствени права и ги добиваше чрез начините, познати в частното 
право: наследство, концесия и пр. От своя страна поданикът можеше да му 
противопостави придобитите си права (Jura quaesitae). По този начин господарят и 
поданикът си обезпечаваха една равна и взаимна юридически защита. 

2. Правото за феодала или за княза да раздава правосъдие на ония, които живееха 
на собствените му земи, заемаше значи едно особено място между правата, които тоя 
господар притежаваше. Изтъкването една особеност на германското право позволява да 
се разбере по-добре начинът, по който е ставало това правораздаване: докато при 
римското съдопроизводство винаги се касаеше за една actioна ищеца и присъдата 
можеше да изразява само едно condamnatio или едно absolutio (siparetcondemna, si non 
paret absolve), в стара Германия присъдата отговаряше на въпроса:„Законно ли е?“ 
Докато в първия случай можеше да става дума само за строго частни права, по които 
единствено можеше да се произнася римският съдия, във втория случай германският 
съдия можеше да се произнася и по въпроси, които днес ние причисляваме към 
държавното право. 

Това позволяваше на императора и на княза, преди да издаде един акт по 
управлението си, да се отнесе, без да чака някаква actioот ищец, до съдилищата, за да 
добие от тях едно решение с единствената цел да узнае дали неговият акт е законен или 
не, и по тоя начин да го обезпечи предварително срещу по-послешни атаки. 
Съдилищата разглеждаха дали проектирания акт не нарушава някои придобити права на 
поданиците, за които се отнася.  

3. Поданикът, в случай че се смяташе за ощетен, можеше да защити своите 
придобити права срещу посегателствата от управлението на принца или феодала чрез 
едно оплакване (appelatio) пред имперския съд6. Тоя последният се произнасяше 
следователно по делата на управление на княза– тогава нямаше още разделение на 
правосъдие и управление и да съдиш, значеше пак да управляваш. 

В това смешение обаче почна да се внася малко ред, тъй като специално за 
известни материи наскоро бяха въведени ограничения, по силата на които имперският 
съд трябваше да възвърне за произнасяне на местния съд всички актове от областта на 
полицията, в които князът е действал не в упражнение на истинско правораздаване, а 

																																																																																																																																																																																																
Sarwey. Das öffentlicheRecht und die Verwaltungsrechtspflege. Tübingen, 1881, c. 168; 
Gierke.DeutschesPrivatrecht, c. 28. 
6Schröder. Deutsche Rechtsgeschichte, 5-то изд. Leipzig, 1907, с. 848. 
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като заинтересовано лице. Така оставеното разграничаване съставляваше началото на 
отделянето на администрацията от правосъдието, на държавното право от частното. 

4. Тази епоха не може да се напусне, без да се кажат няколко думи за доктрините, 
които се породиха през време на траенето й и чийто интерес е извънредно много важен 
за едно историческо изучване на институциите. Като излагат господстващите принципи, 
те оставят да се предвидят в същото време формите, които ще вземат тия същите 
институции в едно повече или по-малко далечно бъдеще. Така в доктрината за 
естественото право, както и в тая на монархомахите вече почва да се очертава образът 
на новата абсолютическа държава и на полицейското управление. Има случаи дори, в 
които тия доктрини така се превръщат през течение на вековете, че същата доктрина, 
която е служела за оправдание наредбите в миналата епоха, накрая служи за оправдание 
на едно съвсем обратно положение, така че става мъчно да се определи с точност към 
коя от две епохи принадлежи дадена доктрина; такъв е случаят cjusnaturale7,  която е 
вече едно възраждане на идеите от римското право с неговата особеност, че над 
държавата и над принца има едно друго право – различно от придобитите частни права, 
на които се основаваше властта на княза в най-старото германско право – а това право, 
което идентифицираше господаря или княза със закона, е естественото или 
божественото право. Тая доктрина обаче почна да се появява едва при залеза на 
средновековните чисто феодални германски институции, когато се яви на сценатаи 
реформаторското религиозно движение, което се подкрепяше именно от засилващите се 
отделни държави като протест срещу старата църква, крепена от Светата германска 
империя. Религиозното движение се съгласува с идеята за божественото право и 
естественото право и от това съгласуване произлезе по-късно новата доктрина, която 
целеше вече да защити властта на принца и на териториалната държава. В началото тая 
нова доктрина гледаше на държавата само като на „едно учреждение за 
осъществяването на свободата“ и в тия рамки признаваше, че принцът си служи с едно 
особено право при управлението; едва много по-късно се прибавиха и други цели на 
това „учреждение“ – държавата8. Самото естествено или божествено право, идеята за 
което идваше много от по-далече, под влияние на религиозното реформаторско 
движение се промени: от право божествено то почна да се превръща в право на разума, 
което изтъкваше напред идеята за съществуването на една държава, чието призвание е и 
да обслужва поданиците си, като при това обслужване се ползва с особени права. 

Единственият интерес, който предизвикват тия доктрини от гледна точка на 
разграничението между правосъдие и администрация, е тая идея за държавата, която те 
изтъкнаха наяве. 
 

Глава II. 
Абсолютическата държава 

 
Обща характеристика на епохата; проявяването на държавната 

власт; jus politiae 
 

Залезът на средновековната държава започна с Вестфалския мир; той означаваше 
същевременно раждането на отделната държава като една жизнена и надеждна сила, а 
от друга страна период, съвпадащ с епохата на процъфтяване за властта на княза. 

																																																													
7Върху произхода и границите на jus naturaleвж. Gierke.Les théoriespolitiques du moyenage.Paris, 1914, c. 
229 и сл. 
8Lemayer.GrünhutsZeitschr. Op. cit., c. 48 и сл.;Gierke. Les theories politiques, c. 228. 
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Какво съотношение имаше между тия две тъй различни съдби? Откак правата на 
местните господари не се смятаха вече за „собствени“ права на княза върху страната и 
населението, откак се породи идеята за държавата, държавната власт търсеше все 
повече и повече да скъса веригите на старото законодателство. Това се дължеше между 
другото на влиянието, което оказваха новите задачи, с които все повече и повече се 
натоварвашедържавната власт. Всички права, с чието упражнение се натоварваше 
князът, образуваха в своята общност една държавна власт; и нейният кръг на действие 
непрестанно се увеличаваше. Реформаторското движение и то допринесе за 
разширяването тоя кръг на действие, като спомогна да се признае на принца и правото 
да се меси в черковните работи, които дотогава не влизаха в неговата компетентност, jus 
reformandi. 

Държавната власт в зародиша си имаше нещо абсолютическо; доктрината на 
естественото право приемаше, че в едно добро управление тая абсолютна власт на княза 
представлява интереса на общото, saluspopuli. Така че идеята за държавата, която се 
зараждаше, се отнасяше за абсолютическата полицейска държава, чиято цел бе да 
създава, ако не всичко чрез народа, то на всеки случай всичко за народа. Държавата в 
тази епоха възнамеряваше да уравни социалните различия, да премахне привилегиите 
при правораздаването; но онова, което най-вече отличаваше тая втора епоха, то бе 
създаването на едно все по-широко и по-широко полицейско законодателство, обемаше 
най-важни отношения между гражданите. 

На практика управлението, като поставяше за цел на държавата общественото 
благоденствие, действаше в съгласие с новата държавна доктрина за онова време - 
juspolitiae, която германските юристи бяха заели от Франция. Jus politiae признаваше на 
княза както правото, така и задължението да отстранява всички опасности, които 
застрашават сигурността и благоденствието на обществото; то даваше на държавата 
възможност да разшири кръга на своите действия и й позволяваше да си служи и с 
заставянето със сила, за да осъществи общото благоденствие; за тази цел то 
подчертаваше правото на княза да издава всякакви заповеди за осъществяването на това 
благоденствие. 

Появяването идеята за държава имаше и едно друго последствие: разделението 
на частните права от обществените права; това разделение, както и логическият извод 
от него – разделението между правосъдието и администрацията – характеризират тая 
втора епоха в сравнение с миналата. 

Това не значеше обаче още, че се бе появило едно особено държавно право с 
установени принципи, едно истинско държавно право, гарантирано от законодателя. 
Тук се касаеше по-скоро за учредяването на една администрация с един особен кръг на 
действие, вън от правораздаването. Така че в тая епоха на полицейското управление 
още не съществуваше едно истинско позитивно държавно право, защото за 
администрацията не съществуваха наредби, задължителни за нея спрямо поданиците; 
администрацията сисъществуваше извън и редом с правораздаването; тя имаше своя 
собствена, добре развита организация, с която често обезпечаваше една специална 
защита за поданиците. 

 
I. Полицейски режим 

1. Разделението между администрацията и правосъдието в началото. 
2. Законите в областта на администрацията. 3. Обтъжвания срещу 

княза 
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1.В началото полиция(politia) означаваше управление, държавна администрация; 
такова поне бе значението на тая дума, когато тя бе заета от Франция (XIV в.). Всичко 
което князът правеше, за да осъществи целите на държавата, бе полиция. 
Juspolitiaeпредвиждаше ред нови задачи за държавата, особено по отношение 
благоденствието на гражданите; но тия нови задачи бяха съпроводени с нови 
намесвания на управлението в сферата на частните интереси на поданиците, поради 
което се чувстваше много по-силно нуждата от една по-добра организация. 

Отначало и при самото понятие „полиция“ се чувстваше още, като остатък от 
миналото, смешението между правораздаване и администрация. Малко помалко 
германците почнаха обаче да правят разлика между полиция и правораздаване. 
Правораздаването се оформи постепенно като една съвършено отделна функция9. Като 
полиция изобщо останаха всички административни функции, постепенно обаче от тая 
полиция - държавно управление, почнаха да се отделят, стоейки обаче близо до нея, 
отделните отрасли от държавното управление: администрация на външната политика, 
администрация на войната, администрация на финансиите. На самата полиция останаха 
всички други държавни функции и всички нови задачи, с които държавата се 
нагърбваше при развиването си. 

Това развиване на държавата, това разширяване и увеличаване задачите, с които 
се натоварваше държавата, бяха главната причина за отделянето на правораздаването от 
полицията, поне за централните администрации. 

2.Онова, което тогава се наричаше „полицейски закон“ в различие от „съдебен 
закон“ не бе един истински закон, защото предписваше какво князът може да разпореди 
за един частен случай и обвързваше чиновниците и въобще обществените органи само 
спрямо княза, но не и спрямо заинтересуваните граждани. Князът можеше да изпраща 
на своите органи инструкции, различни за всеки случай. „Съдебните закони“, напротив, 
бяха задължителни за управлението; те бяха от областта на правото, докато 
полицейските закони не се считаха от областта на правото; във втория случай 
гражданинът нямаше спрямо властта никакво право да й иска да съблюдава 
административните предписания. Така че държавното право в оная епоха още не бе 
признато като право: държавата се считаше за абсолютен господар във всички 
административни материи. От това следваше едно основно различие между материите 
на администрацията и материите, с които се занимаваха съдилищата. В тая епоха това 
не бе само един въпрос на компетентност; касаеше се по- скоро да се установи дали 
дадена материя ще бъде разгледана и решението взето според принципите на правото 
или само според благоусмотрението на администрацията: гражданинът можеше да 
настоява да получи едно съдебно решение само ако сполучеше да установи, че 
оплакването му се отнасяше до една съдебна материя –Justizsache10. В случай на 
обтъжване срещу княза пред имперския съд, било е установено в края на 
средновековния период една арбитражна комисия (Austraege) задължително да издаде 
едно предварително мнение по тоя спор върху частното право на княза. Тая комисия 
играеше така да се каже ролята на съд от първа инстанция пред имперския съд; и в 

																																																													
9Fleiner.Institutionen, с. 29; Gneiest. Rechtsstaat, с. 42 и сл., 61 и сл.; Bahr. Rechtsstaat, с. 120; Bornhak. 
GeschichtedesPreussischenVerwaltungsrechts, в 3 тома, T. I, Berlin, 1889, c. 87 и 204. 
10Fleiner. Institutionen, с. 30; Mayer, Otto.Droit administratif. T. I, c. 48 и сл. Някои автори като 
Gneist.Rechtsstaat, с. 60 и сл.;Lemayer. GrünhutsZeitschr., 1902, с. 112 и сл. правят една малка поправка по-
специално за организацията на администрацията в XVIII в., когато в някои германски държави се 
установи задължителното обнародване на полицейските закони, нещо, което според тях било важна 
крачка в установяването и на полицейското право като една по-стабилна норма. По-голямата част от 
доктрината обаче не отдава толкова голямо значение на това обнародване, което не означавало 
установяване на някаква гаранция за гражданите, а по-скоро удовлетворяване нуждите на практиката. 
Mayer, Otto.Loc. cit., c. 51. 
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действителност по-късно със задачата на тая комисия бяха натоварени местните 
съдилища. Обаче с разрешението, дадено на някои германски князе 
чрезprivilegiadenonappellando,за владенията на тия последните се унищожаваше 
фактически втората инстанция – т.е. обтъжването пред имперския съд; по тоя начин 
местните съдилища се произнасяха и като последна инстанция по всички спорове за 
частните права на княза. 

Това различаване между частните дела на княза и делата на властта не остана 
обаче без влияние върху юридическия живот на тая епоха. В нея почна да се проявява 
разделението между гражданското право и държавното право. 

След изчезването обаче на настойническото правораздаване от страна на 
имперските съдилища, в тия държави, които се освобождаваха от тоя контрол, почна да 
се чувства нуждата от една истинска юридическа защита, особено когато се касаеше за 
делата и заповедите на властта. Практиката и доктрината си послужиха в тоя случай с 
фисковата теория (теория за държавната хазна, Fiscustheorie), за да уредят една защита 
на частните лица спрямо властта на княза. 

 
II. Разширение подсъдността на гражданските съдилища. 

Фисковата теория 
 

1. Прецеденти и основи на фисковата теория. 2. Хазната (фискът) и 
правото да се издават заповеди. Имуществената постройка на 

обществените права. 3.Значението на фисковата теория; критически 
преглед. 4. Другата поправка на режима: защитата на придобитите 
права и на юридическите основания. 5. Наредбите за подсъдност. 6. 

Краят на режима. 
 

1. Докато в тая същата епоха във Франция се изключваше по най-абсолютен 
начин всякакъв съдебен контрол по административните работи, в Германия това 
изключване на съдебния контрол бе само частично и в това отношение германската 
система се приближаваше до известна степен до английската, където обикновеният 
съдия може да се произнася както в частните спорове, така и в отношенията с 
държавата. Наистина английското право и изобщо институциите на британските 
острови тогава още не бяха почнали да оказват влияние върху наредбите на континента 
и в Германия по пътя на едно собствено историческо развитие се достигна до едно 
макар и частично приемане компетентността на гражданските съдилища. В два случая 
особено на гражданската компетентност се гледаше в Германия още отрано като на 
нещо напълно естествено: първо, в случаи на искове против хазната (фиска), и после в 
случаи на искове, отнасящи се до права, придобити въз основа на едно частноправно 
юридическо основание (Privatrechtstitel)11.  

Това има едно обяснение: от юридическите идеи на средните векове все пак бе 
останало нещо благоприятно; то бе юридическата защита, която в някои случаи 
гражданските съдилища оказваха на някои частни права, макар и да се касаеше за 
отношения с държавата. Тази защита бе израз на старата идея, която господстваше в 
средните векове: че частното лице е единствената цел на правото. В по-послешните 
времена идеята, която заемаше господстващо положение, запазваше едно много широко 
място за правата на държавата, като й признаваше една собствена широка власт, 
свободна от всякакъв контрол на граждански съдилища. Борбата между тия две идеи 
доведе на практика до един среден резултат: прие се, че държавата действително има 
																																																													
11Ussing.Le Contentieuxadministratif (Etude de droit comparé).Paris, 1902, стр.32; Anschütz.Verwaltungsrechtв 
сборника Kultur der Gegenwart. T. II, стр. 342 сл. 
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една широка власт, каквато й признаваше новата доктрина, но се прие също, че е 
необходимо да се разшири и за някои случаи, влизащи в обема на тая власт, контролът 
на гражданските съдилища. За постигането на тази цел се прибегна до понятието фиск, 
до различаване между имущество на държавата и дейност на държавата. 

За изходна точка на фисковата теория служеше общовъзприетото тогава 
твърдение, че обществените имоти не са частна собственост нито на княза, нито на 
държавата, но на едно трето юридическо лице, различно от първите две, което като 
сянка ги предшества, нарамило държавната кесия, и ги представляваше във всички 
имуществени отношения. Това фиктивно лице бе считано като единствен собственик на 
имотите на държавата, и като такова смяташе се, че се следва да бъде подчинено на 
обикновеното частно право на гражданските съдилища, както всички собственици. Това 
бе фискът (хазната). Фисковата теория поставяше за принцип, че всяко имуществено 
право по самото си естество е едно частно право; на носителя на такова частно право – в 
случая фиска – трябва да се гледа само като на обикновено частно лице. 
Обстоятелството, че всъщност при фиска се касаеше за една фиктивна личност, за един 
фонд, основан от държавата за имуществените й отношения, съвсем не безпокоеше 
поддръжниците на тая теория. Всъщност това показваше само, че юристите още в онова 
време бяха вече достигнали до понятието за отделната юридическа личност на 
сдруженията, идея, която днес се смята в правото като нещо напълно естествено12. 

2. И тъй приемаше се, че съществуват две различни лица, подчинени на два 
различни режима: фискът и същинската държава. Това, което се наричаше същинска 
държава, се грижеше за общото благоденствие, като си служи за тая цел с правото да 
заповядва. Фискът, напротив, с обикновени средства, също както едно частно лице, се 
грижи за уредбата на паричния въпрос и с паричните искове, изникнали при 
осъществяването на общото благоденствие. Но в тая епоха общоприето бе, че паричните 
отношения са само частноправни отношения. 

Според общите схващания за тоя режим, считаше се, че държавата няма 
имущество, а от това следваше да се заключи, че гражданското право resp. 
имущественото право не се прилагаше за държавата: фискът, който минаваше за друго 
лице, бе единствено считан за собственик, само той имаше имущество, с което можеше 
да отговаря. Като се приемаше обаче, че всички фискални отношения, всички парични 
работи са отношения от областта на гражданското право, с това се даде непряко 
възможност на гражданина да завежда иск срещу властта в лицето на фиска, като пред 
обикновените съдилища се прилагаха за случая предписанията на гражданското право. 
Гражданските съдилища можаха прочее да бъдат призовани да се произнесат във 
всички случаи, интересуващи държавата, щом се постигнеше да се придаде на иска 
имуществен характер. 

С това фисковата теория вкара в частното право един куп юридически 
отношения, в които администрацията участваше. Същината на фисковата теория бе 
именно да придаде на правото на заповядване имуществени качества, подчинени на 
гражданското право и на обикновените съдилища. По тоя начин на съд се призоваваше 
не държавната власт, но хазната, фискът, което беше за хората много различно. В 
резултат обаче, и това бе най-важното, гражданинът постигаше една защита за правата 
си, нарушени вследствие някои деяния на държавната власт. 

До тоя резултат беше достигнато по един косвен път, защото обикновените 
съдилища не бяха компетентни да унищожат една заповед или наредба на 
правителството в областта на полицията. Заставайки на гледището на фисковата теория, 
обикновените граждански съдилища осъждаха фиска да плати на поданика едно 
обезщетение, когато тоя последният докажеше, че негови придобити права, негови 
																																																													
12Gierke.Das Deutsche Genossenschaftsrecht, 4 T. Berlin, 1873-1904; T. 3,стр. 796. 



11	
	

частни права са били засегнати от едно разпореждане на властта. С това наистина се 
достигаше до една съдебна закрила в областта на държавното право. При това, трябва да 
се отбележи, че не бе нужно да се установи, че разпореждането на властта е било 
незаконно или неправилно, за да се добие едно обезщетение: фискът можеше да бъде 
осъден да заплати заедно деяние на властта, при което не може да става дума за никакво 
незаконно посегателство, напр. в случай на отчуждаване13. 

Това имуществено схващане на отношения из областта на държавното право се 
прилагаше, когато се касаеше да се добие от държавата обезщетение за деянията на 
нейните чиновници.Искът за добиване пенсия или за неплатена заплата на чиновник се 
представляваше пред съда като иск за наем на работа „locatiooperarum“,а искът за 
връщане на незаконно събран данък, като обикновено „condictioindebiti“. 

 3. Работите добиваха следната форма: Гражданинът, който биваше засегнат от 
някое деяние на държавата, понася една парична щета; но с това фискът се задължава 
спрямо него в размер, който съдилищата имаха да определят. Гражданинът трябваше 
само да се подчини на нареждането на държавата и след това да „мине на касата“. Тоя 
начин на закрила правата на гражданите безспорно представляваше някои изгоди, но и 
не бе съвършено свободен от всякаква критика. Така той определяше на частното право, 
на гражданското право едно много по-голямо място от онова, което то заема днес; освен 
това ставаше едно прекалено голямо уеднаквяване между частното и имущественото 
право, между гражданското и паричното право. 

Фисковата теория и до ден-днешен – защото тя не е съвсем забравена – играе 
съществена роля при търсенето един критерий за определяне границата между 
правораздаването и администрацията. Само тя би могла да обясни как доскоро, па дори 
и сега, много работи от областта на държавното право са оставали в подсъдността на 
гражданските съдилища. Макар тая теория днес да не заема централно място в 
съвременната доктрина, обаче в много юридически схващания, в много решения на 
съдилищата се чувства да преминава нейната сянка – сянката на отминалата полицейска 
абсолютична държава с нейните специфични усилия за правна закрила на поданиците14. 

4. Има един друг случай на допускане съдебен контрол върху администрацията, 
който също характеризира германското право. Думата е за частноправното юридическо 
основание (Privatrechtstitel). В много отношения тоя случай не се отличава от 
предидущите, но все пак нужно е да се погледне исторически на него поради голямото 
значение, което той има за днешната германска доктрина: многобройни са днес 
авторите в Германия, които основават разграничението между правосъдието и 
администрацията върху това частноправно юридическо основание. 

Придобитите права бяха известни още в средните векове; с това наименование се 
означаваха правата, които гражданинът притежаваше не по силата на естествената 
свобода на човека, но които почиваха на едно специално юридическо основание15.В 
противовес с правата, които произлизаха от закона, придобитите права произлизаха от 
договор, от давност, продажба и други специални юридически основания. Така 
придобитите права се считаха за ненарушими. 

																																																													
13Fleiner.Institutionen, с. 333; Layer, М.Principen des Enterignungsrechts (Staats-und Volkerrechtl.Abhandl.T. 
III), Leipzig, 1902, cтр. 135. 
14Върховният съд за пререкания в Прусия: Решенията от 16 дек. 1852 г. и от 10 октомври 1863 г. Тия две 
решения са цитирани у Mayer, Otto. Droit administratif. T. I, c. 60. Там се казва, че щом се касае за един 
чисто паричен въпрос или работа на фиска, трябва да се приеме компетентността на гражданските 
съдилища, защото се касае за работи от гражданското право. 
Това ни обяснява също защо и днес много материи, които безспорно са от областта на държавното право, 
в Германия се смятат към частното право: държавните имоти, обществените тегоби, общината, паричните 
искове срещу държавата. 
15G. Meyer. Der Staat und die erworbeneRechte (Staats- und Völker. Abhandl.T. I).Leipzig, 1905, стр. 7.	



12	
	

Самият законодател никъде не споменаваше за този принцип; доктрината сама го 
бе наложила, без много да доказва защотия именно права трябваше да се ползват от 
подобна специална закрила. Съдилищата отидоха още по-далече, като признаха едно 
частно придобито право вред, където по съвест те намираха, че е нужно да се учреди 
една закрила за гражданина спрямо държавната власт и по тоя начин често признаваха 
качество на „придобито право“ на обикновения частен интерес; по тоя начин, 
твърдейки, че истински лични права може да съществуват само в областта на 
гражданското право, те придаваха на всички искове на частните лица против държавата 
частноправен характер и се обявяваха винаги за компетентни. 

И тъй, нуждата от съдебна защита за поданика спрямо абсолютическата държава, 
стремлението да се подчини и администрацията на правото има за резултат две теории – 
фисковата теория и теорията за правата, придобити чрез един особен юридически акт – 
чрез които се постигаше подчиняването на една голяма част от администрацията на 
гражданското право и гражданските съдилища. 

5. Все пак може да се каже, че наредбите по разпределение на компетентността, 
обнародвани в разните държави през XVIII в., съвпадаха поне в общи линии с по-горе 
изложената доктрина. А пруската наредбаза компетентностите от 19 юни 1749 г. дори 
бе пряко инспирирана за разграничението на администрацията и правораздаването от 
тия именно принципи на тогавашната доктрина. Така наречената съдебна комисия, 
която се произнасяше по пререканията за подсъдност при тълкуването на горната 
наредба, бе установила следното правило: Правораздаването на гражданските съдилища 
се простира върху всички спорове от частното право и държавното право дотолкова, 
доколкото чрез закон не е предвидено едно изключение, независимо дали едно частно 
лице или сам кралят е ищецът16. 

По силата на тая наредба за подсъдност, разпределението на въпросите между 
съдебните и административните власти в Прусия се очертаваше така: От 
компетентността на камарите за държавните имоти и войната, или на общата дирекция 
(централна власт в XVIII в.), са споровете, които се отнасят до държавните имоти17, 
приходи, или които засягат „statusoeconomicumetpolitiсит“, така: 1) спорове на камарите 
на държавните имущества с градовете, или между самите градове относно техните 
икономически интереси; 2) спорове на наематели или чиновници по държавните имоти 
с поданици, които живеят в тия имоти и земи, за заеми, облагания, общи тегоби, 
пасбища и пр.; 3) спорове по въпроси, отнасящи се до войската, до данъците, 
полицията18, митниците; и най-после 4) преследванията против чиновници за служебни 
нарушения. 

																																																													
16Решение от 23 май 1776 г. и от 11 юни 1795 г. Арешението на Министерския кабинет от 26 декември 
1803 г. гласеше изрично: „в случай на съмнение трябва да се произнасяте против подсъдността на 
административната власт.“ вж. Loning във Verwaltungsarchiv.Т. 2, с. 266. Специално за Бавария: Pözl. 
Verwaltungsrecht, с. 92 и сл. 
17Отначало контролът над държавните имоти е бил упражняван от обикновените съдилища под форма на 
обжалване срещу хазната, но после е бил прехвърлен всецяло на административните власти. Против 
решенията на тия власти не се е позволявало апел, а се допускало само оплакване до княза (supplicatio). 
18Не е без интерес да се отбележи, че контролът върху нарушенията на полицейските заповеди, отначало 
бе упражняван от съдилищата, с изключение на градовете, където съденето по полицейските нарушения 
става не от съдилищата, но от органа, който е издал полицейското нареждане – градския съвет. По-късно 
с разширяване компетентността на административните власти, последните във всички случаи поеха този 
контрол и го упражняваха във форма на правораздаване, без обаче да бе позволен апел срещу така взетите 
решения. По тоя начин контролът над полицията вред бе отнет от съдилищата и предаден всецяло на 
администрацията, в чието собствено правораздаване на областта на полицията се очертаваха три 
инстанции: първа инстанция – нисшите административни органи, градският глава; втора инстанция – 
камарата за държавните имоти и войната; трета инстанция – Главната дирекция. Гражданският съд 
нямаше право да преценява законността на едно полицейско разпореждане. Съгласно общата доктрина, 
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Това са, така да се каже, изключения на принципа, който се смяташе, че служи за 
изходна точка на наредбата за подсъдност, а именно, че компетентността на 
гражданските съдилища бе нормалното, че нейните граници се очертаваха през 
отрицание, т.е. вътре в тях влизаха всички въпроси и спорове, за които специално не бе 
указано в някой текст, че са от компетентността на провинциалните камари, или 
централни дирекции, както бе случаят за споровете на частните лица с хазната, 
споровете между градовете вън от statusoeconomicum, спорове между общини и 
поданици за предмети, които не засягат полицията, дела между частни лица, които не 
засягат status economicum et politicum и т.н. Общото германско право (Allgemeines 
Landrecht), което бе кодифицирано в края на XVIII в., определяше още по-добре тая 
компетентност на гражданските съдилища. То освети един принцип, който 
характеризира германското право, а именно, че споровете между държавния глава и 
поданиците са от компетентност на гражданските съдилища (Allgemeines Landrecht), 
въведение § 80, с изключение на случаите, в които се касае за суверенните права, за 
данъци, особено за ония, които тежат върху всички19. Администрацията обаче понякога, 
дори и когато компетентността на гражданските съдилища бе неоспорима, имаше право 
да заповядва предварително изпълнение20. 

6.С горните текстове бяха прокарани границите на администрацията така, че 
посегателствата върху компетентността на съдилищата бяха направени невъзможни. 
Макар тия последните да бяха вече чисти от феодалното влияние, което впрочем не 
представляваше повече никаква опасност, все пак правораздаването в материите, които 
се отнасяха до държавната организация, бе оставено на самите административни власти, 
защото имаше се опасение, от друга страна, че един външен контрол, особено върху 
централния апарат на администрацията, би я стеснил и обезличил. Освободеното от 
феодализма правосъдие беше поставено обаче на равна нога като фактор равен на 
администрацията, без при това да се отиде в друга крайност, като се повери на 
правосъдието контролът върху администрацията. 

За упражняване на съдебните функции, които наредбата за подсъдностите от 
1749 г. поверяваше на Камарите за държавните имоти и войната, в 1782 г. беше 
учредена при всяка Камара една съдебна депутация(Kammerjustizdeputation) под 
председателството на самия председател на местната Камара. Самата Камара занапред 
остана да действа само като изпълнителен орган, с който обаче новите административни 
съдилища – съдебните депутации – бяха най-тясно свързани21. 

Една голяма серия от дела, за които трябваше да се произнесе един съд, бяха 
поверени за разглеждане и решаване на административните власти. Тия последните 
учредяваха за целта специални колегии, които упражняваха административното 
правосъдие, като си служеха при това с правилата на обикновеното гражданско 
съдопроизводство. Без да преценяваме при разглеждането на това позитивно 
законодателство лошите или добрите резултати от този режим, натъкваме се на един 
въпрос: Кое е правото, което тия власти трябваше да прилагат, за да разрешат тия 
спорове, които се поверяваха на тяхно разглеждане: гражданското право ли? или имаше 
други правни норми, установени от законодателя, специално за административните 
																																																																																																																																																																																																
ако гражданинът можеше да се позове на някое частноправно юридическо основание, за да бъде 
освободен от прилагането на една полицейска заповед, гражданският съд само за тоя случай се смяташе 
за компетентен да се произнесе. 
19Също в наредбата за подсъдността за новите пруски провинции от 1797 г. Гл. 9. 
20Bornhak.Geschichte des Preuss.Verwaltungsrecht, T. II, c. 305. 
21Някои автори изказват мнение, че тия съдебни депутации са били напълно независими съдилища, които 
са се занимавали с административни въпроси. Loning.Op. cit., с. 278; също 
SeydelGrassemann.BayrischesVerevaltungsrecht.Тюбинген, 1913, c. 7 сл.; вж. обаче Bornhak. Op. cit., T. II, 
c. 177. 
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въпроси? Теоретиците разискваха дали действително съществува едно полицейско 
право, както съществуваше едно гражданско право22. Те се съгласяваха да признаят, че 
едно такова право не съществуваше, че правилата, по които административните власти 
решаваха на практика, не бяха юридически принципи, но йерархически инструкции. 
Може ли да се говори тогава за едно истинско административно правосъдие в 
абсолютическата държава? Естествено, че не, защото може да се говори за 
административно правосъдие само там, където има една уредба чрез закон за правата на 
администрацията. 

Тая задача изпъкваше сега пред законодателя. Той бе вече разпределил 
въпросите между съдебната и административната власт; оставаше му да създаде и за 
администрацията установени принципи, които тя да съблюдава в разглеждането на 
въпросите, които й бяха поверени. Това беше сторено едва при режима на правовата 
държава. Обаче, преди да се достигне до нея, направен бе опит с едно разрешение, 
правопротивоположно на онова, което срещахме при режима на полицейската държава: 
за да се даде удовлетворение на идеята за справедливост, която след Френската 
революция се носеше вред по Европа, и за да се учреди една защита за нарушените 
права на поданиците, направиха се опити както да се организира управлението по един 
конституционен начин, така и да се разшири компетентността на гражданските 
съдилища върху всички нарушения на права. Това бе делото на конституционния 
режим, на правосъдната държава (Justizstaat). 
 

Глава III 
 

Конституционен режим 
 

I. Дефиниция и особеност на режима 
 

1. Липса на деспотизъм в режима на полицейската държава. 2. 
Въвеждането на бюрократическата система. Влошаването на 

режима. 3. Лекът, който предложи учението за конституционната 
държава 

 
1.Когато става дума за абсолютическия режим, не трябва да се мисли, че 

гражданинът е бил изложен на произвола на администрацията по всички дела, в които 
компетентността на гражданските съдилища е била отстранена, че полицейският режим 
давал много по-често от всеки друг режим поводи за оплакване против 
административния произвол. Всъщност абсолютизмът на този режим съществуваше по-
скоро на теория, отколкото на практика. Разбира се, властите можаха да правят всичко, 
абсолютно всичко, при все това обаче те не постъпваха по този начин, или поне не 
правеха онова, което биха направили днес при същите условия23. Така че съвсем 
неточно е да се мисли, че правовата защита по време на абсолютизма е била по-малка в 
Германия, отколкото във Франция или Англия. Германската държава винаги е държала 
достатъчно сметка за исканията и оплакванията на своите поданици. Дори трябва да се 
забележи, че съвременната администрация, по силата на своята власт, даже когато тя се 
упражнява напълно легално, посяга много по-основно и по един много по-чувствителен 
начин върху собствеността и свободата на гражданина, отколкото административното 
всевластие в полицейската система. 
																																																													
22Fleiner.Institutionen, c. 29 и 30. 
23Anschutz. KulturderGegenwart. T. 2, c. 350 и сл.; Gneist.Rechtsstaat, c. 60; Bornhak.Geschichte. T. III, c. 
265; Ussing.LeContentieuxadministratif, c. 33. 
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Този, който е смятал, че правата му са нарушени от властта, винаги е могъл да се 
отнесе, ако не пред съдилищата, то поне пред висшите административни инстанции. 
Понеже тия последните бяха съставени във форма на съвети, колегии, и понеже 
разделението между правораздаване и администрация все пак не съществуваше навред, 
то производството,което се употребяваше при разглеждането на административните 
дела – а то бе пак нищо друго, освен обикновеното гражданско съдопроизводство – 
действаше като една закрила за собствеността, или свободата на гражданина. Услугите, 
които това производство, следвано от административните органи, принасяше на дело, 
наподобяваха услугите на обикновените съдилища по частно-правните или углавни 
въпроси. От друга страна, тогавашните съдебни власти не се отличаваха много от 
административните власти: и едните, и другите бяха съставени във вид на колегии, а не 
еднолични, не бяха независими и следваха едно и също производство. 

2. В XIX век обаче това положение на нещата се влоши. Най-първо, на мястото 
на имперските съдилища никоя правосъдна инстанция не оставаше, за да контролира 
делата на властите. От друга страна, развитието на отношенията между 
правораздаването и администрацията, вместо да намали нуждата от една правосъдна 
инстанция за контрол, от една върховна правна защита, направи тя да се почувства дори 
и там, където по-рано не се чувстваше. И почти до края на XIX век разделението на 
правораздаването и администрацията се обуславяше от липсата на една такава защита 
сред самото държавно право, специално за неговите институции. 

Напротив, вследствие развитието на конституционните принципи и идеите на 
революциите, всичкото внимание още от началото на това столетие естествено се 
отправи към увеличаването независимостта на съдебната власт, към нейното развиване, 
вследствие на което тя почна да взема по-друг изглед от административната власт. Така 
само за гражданските съдилища се пристъпи за промяна и подобрение на процедурата: 
наредби за разните инстанции, доказателствата, устното производство, открити 
заседания и пр. 

Въвеждането на бюрократическата система24 вместо системата на колегиите 
във висшата администрация довърши отрицателната еволюция в защитата на 
гражданина спрямо държавата, като отне на тъжителя надеждата да се добере до едно 
безпристрастно и справедливо решение. Наистина, новата система предизвиква 
увеличение в дейността на администрацията вследствие поставянето чиновника в пълна 
зависимост;но именно в тая зависимост се криеше и един от главните недостатъци на 
системата. Гражданинът се виждаше принуден да отнася своето оплакване пред същите 
чиновници, срещу които се търсеше закрила; те обаче, наклонни да решават по-скоро по 
благоусмотрение, отколкото по правото, гледаха да запазят преди всичко авторитета на 
чиновника и на администрацията. 

3. Тая промяна на системата предизвика, независимо от всякаква теория, едно 
политическо движение, което си постави за цел да иска едно правосъдие над 
администрацията, което трябваше да се упражнява от независими власти, от 
гражданските съдилища. Това движение доведе в 1849 г. до прочутия чл. 182 от 
Франкфуртската конституция, който гласеше: „Административното правосъдие се 
премахва; върху нарушенията на права се произнасят съдилищата“. 

Учението за конституционната държава от гледна точка на разграничението 
компетентността на администрацията и правосъдието, се състои в прехвърлянето на 
административното правосъдие на гражданските съдилища,или както се казваше в 

																																																													
24Тая промяна стана в 1808-1810 г. за Прусия, в 1806 г. – за Бавария и Вюртемберг. Вместо съветите 
(колегии) се създадоха министерства, а провинциалните власти бяха организирани по бюрократическата 
система, заета от Франция. 
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Германия – в разширяването компетентността на гражданските съдилища 
ErwerterungdesRechtsweges. 

Не без интерес е да се потърси как се е дошло до тази теория, под чие влияние; 
доколко тая теория беше приложена от законодателствата на разните германски 
държави, и как тя завърши при създаването на империята в 1871 г. 

 
 

II. Произход на режима 
 

1. Въвеждането на френското схващане за разделението на властите 
в Германия. 2. Закрилата на личните права в конституционния режим 

и правовата държава 
 

            1. Произходът на конституционния режим трябва да се търси във френската 
революция от 1789 г. Френското влияние върху германските институции никъде не е 
било тъй могъщо, тъй дълбоко, както по отношение защитата на гражданина срещу 
посегателствата на държавната власт. Учението за конституционната държава, учението 
за разделението на властите, идеята за създаването на административни съдилища сред 
самата администрация са от чисто френски произход. Това обаче още не значи, че един 
път заета от Франция, тая идея е бивала прилагана по съвсем същия начин отсам Рейн. 
Напротив, в двете страни една и съща идея е давала противоположни резултати. Такъв е 
случаят с идеята за разделението на властите: тя се бе явила във Франция като резултат 
от борбите на Парламентите с кралската власт и доведе там до пълната и взаимна 
независимост на административната власт и на съдебната власт. В Германия тя доведе 
до едно разграничаване, до едно отделяне на съдебните въпроси от административните 
въпроси – това беше извършено от големия пруски реформатор и министър Щайн. 
Приликата между двата случая бе само външна; а духът, който напътстваше това 
разделение в двете страни, беше различен и доведе до противоположни резултати. 

Във Франция разделението на властите имаше за цел да отстрани намесването 
на съдебната власт в упражняването на административната власт (законите от 1790 г.); 
дори по-късно някои процеси, в които държавата бе участник, бяха отнети от 
обикновените съдилища и поверени с бонапартовата конституция от 1800 г., на едно 
правосъдие, учредено в самата администрация; то имаше власт да отменя незаконните 
актове на държавната власт. А от некомпетентността на гражданските съдилища за тия 
случаи, на практика се дойде до заключението, че на тях гражданското право е също 
неприложимо. 

В Германия резултатът бе съвършено различен и това се обяснява със средата, в 
която се прилагаше тая френска идея. Идеята за народния суверенитет, дори и до края 
на голямата война25, не бе станала основа на държавното устройство в Германия. 
Конституционните актове и харти установяваха по принцип, че цялата власт се намира в 
ръцете на монарха. Монархът обаче си запазваше за себе си само упражняването на 
административната функция (със сътрудничеството на своите министри); правосъдието 
се радваше на една независимост. Нещо повече: за да сътрудничи в законодателството и 
за да гласува данъците, прибави се едно представителство на народа; по-късно, дори 
това представителство, бе повикано да сътрудничи в упражнението на върховната власт 
– гласуването на закона. Законът и законодателят изпъкват в очите на публиката като 
върховна власт в държавата, стояща над правосъдието и администрацията. 
Конституционните закони не определят тая власт, защото конституционното учение 

																																																													
25Вж. Въведение и чл. 1 от новата германска конституция от 11 август 1919 г. 
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фактически бе попълнило празнината; а това учение не е нищо друго, освен 
съвкупността от идеите на френското конституционно право26. 

2. Законодателят, по това разбиране, можеше да поставя юридически граници за 
упражнението на административната служба. По тоя начин законодателните 
нареждания в областта на администрацията обвързваха органите на властта не само 
спрямо йерархическите началници, но също и спрямо гражданите. С това се постигна 
подчинението на администрацията под един правов режим.Така почна да се учредява за 
администрацията едно държавно право, равноценно на гражданското право. Наистина, 
пълното обособяване на държавното право се извърши по-късно. 

Това разделение на държавно право и гражданско право, не бе, поне за тая епоха, 
една полза за частните лица. В случай на нарушение на право от областта на 
държавното право, конституциите на германските държави признаваха, че гражданинът 
можеше да се отнесе до народното представителство и чрез него до правителството. 
От друга страна традиционният начин за оплакване пред йерархическия шеф още 
съществуваше, но нямаше голям шанс да се добере по него до едно истинско 
правосъдие, защото бюрократическата система поставяше всичко в държавния 
организъм в зависимост от министъра, а тоя последният – в конституционния режим от 
партията, която го поддържаше. Това положение доведе в Прусия до така наречения 
реакционен период (1850-1858 г.), който се привежда като типично последствие от 
приложението на конституционния режим в Германия. 

В конституционната държава гаранциите по отношение на обществените права 
на гражданите се състояха само в начина на организирането на държавните 
(обществените) власти, в обстоятелството, че администрацията бе длъжна да действа 
съобразно с правото. Върху това конституциите основаха признаването на основните 
права на човека и гражданина.Тия последните не можеха обаче да имат една реална 
стойност, защото кой всъщност защитаваше тия новосъздадени обществени права? 
Никой друг, освен пак самата администрация; но нали именно спрямо тая 
администрация тия права бяха създадени от конституцията? На практика не бе мъчно да 
се забележи, че продължаваше, от гледна точка на юридическата протекция срещу 
администрацията, да съществува малко по-влошена старата полицейска държава, която 
„парчето хартия“ – конституцията – не безпокоеше почти никак. 

По такъв начин конституционната система довеждаше до едно потискане на 
правовия ред в полза на една класа или на парламентарно болшинство. Връщане, чисто 
и просто към полицейската система, не бе вече възможно, защото политическите сили, 
интереси и схващания се бяха изменили. 

Учредяване на административно правосъдие по френски пример – който 
единствен можеше да се има предвид тогава – бе още невъзможно за всички германски 
държави. И трябваше да се задоволят да подчинят поне част от администрацията на 
съдебен контрол. 

Обикновените съдилища бяха запазили едно безупречно поведение през време на 
всички събития, които станаха в Германия при въвеждането на конституционализма. 
Както в миналото, те само прилагаха правото, без да се интересуват за целта, която би 
се достигнала с това. Естествено, че най-първо за тях се помисли, когато стана дума да 
се упражни едно правораздаване поне върху онези отрасли от администрацията, където 
нуждата от юридически контрол се чувстваше най-вече. Поради проявеното желание да 
се вкарат в подсъдност на гражданските съдилища всички дела по нарушение на 
всякакви видове права, режимът беше наречен правосъден режим, правосъдна държава 
(Justizstaat). 

																																																													
26Fleiner.Institutionen, с. 35; Mayer, О.Droit administratif.Т.I, с. 73 и сл. 
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До каква степен тая идея за правосъдна държава беше приложена в разните 
германски държави и какви са точно нейният произход и нейното развитие? Ето една 
точка, чието разглеждане ще ни отвори последната порта към проникване до днешната 
правова държава в Германия.  

 
 

III. Развитие и приложение на идеята за правосъдната държава 
 
 

1. Пълно приложение на идеята за съдебната държава: Хесен-Касел, 
Хамбург; 2. Частично приложение на тая идея: Прусия; указите от 

1808 и 1818 г.; 3. Значението, което се е придавало на декрета от 1808 
г. първата половина на XIX в.; 4. Полицията и законът от 11 май 1842 
г.; 5. Разширение на обтъжванията пред гражданските съдилища и 
значението на закона от 24 май 1861 г.; 6. Прилагането на идеята за 
съдебната държава в другите германски страни; 7. Премахването на 
тая система под влиянието на френските идеи: Вюртемберг; 8. 
Характерът на правораздаването, вършено от тайния съвет в 

Вюртемберг. 
 
 

От гледна точка на прилагането на идеята за правосъдната държава, германските 
държави са следвали три различни направления: едни са се ангажирали всецяло в пътя, 
който им сочеше конституционната идея, така както тя се разбираше отначало в 
Германия; други следваха тоя път само донякъде, и накрая останалите, под прякото 
влияние на френското право, се опитаха да присадят на своя територия френските 
институции с тяхното административно правосъдие. 
             1. В правосъдната държава, така както се схващаше тя по средата на XIXв., на 
гражданското правосъдие подлежеше да се произнесе за всеки случай, в който се 
смяташе че е нарушено едно право. Тоя нов товар за съдилищата всъщност не 
изискваше никаква отделна организация, никаква отделна процедура. Всичко се 
свеждаше до едно увеличение на делата, с които имаха да се занимават съдилищата, до 
едно увеличение числото на гражданските пререкания. 

На дело обаче само няколко от германските държави достигнаха до тоя идеал. На 
първо място Хесен-Касел още в XVIII век. Конституцията от 1831г. засили още повече 
съдебната компетентност и позволи на гражданските съдилища да разширят 
правораздаването си върху всичките държавни работи. На гражданските съдилища бе 
възложено да се произнесат по всички правни въпроси, в които се касаеше да се узнае 
дали администрацията е превишила кръга на своята дейност и в каква степен. Това не 
значи още, че в Хесен-Касел всяка постъпка на администрацията можеше да бъде 
отнасяна за преценка пред гражданските съдилища; така напр. само администрацията 
имаше да се произнася върху опортюнитета на едно дисциплинарно наказание. Но 
когато се касаеше да се установи дали нарушението от чиновника е извършено, дали 
дисциплинарният орган е компетентен и дали е действал в границите на своята власт, 
тогава на гражданските съдилища бе възложено да се произнесат. 

Същият начин бе възприет в Хановер, Мекленбург, Хамбург и други, но все 
малки държави, повечето от които днес дори не съществуват вече с отделни 
институции. 

2. Със своята реформа пруският министър Щайн искаше да предпази 
обикновените съдилища от посегателствата на администрацията. В 1808 г. в Прусия 
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бяха премахнати „съдебните депутации“ и заместени с „управления“ (Декрет от 26 
декември 1808 г.)27. 

Правораздаването, което дотогава бе поверено на местните административни 
власти, на полицейските и финансови органи, биде без изключение прехвърлено с тоя 
декрет на съдилищата. По тоя начин последните добиха право да се произнасят напълно 
по всички въпроси, които дотогава бяха от компетентността на местните 
административни и финансови „Камери“ – било че се касаеше за иск от гражданско 
естество, или за едно нарушение, било че фискът е заинтересован, или не. Наскоро и 
другото административно правосъдие, поверено дотогава на разни административни 
органи, бе прехвърлено на обикновените съдилища, напр. за акциза, митниците, пощите, 
мините и пр. 

Декретът от 1808 г. изтри по тоя начин границите между функциите на 
правосъдието и администрацията, които по-раншните декрети, особено онзи от 1797 г., 
бяха очертали в Прусия. Там, където декретът на Щайн допускаше един иск за отмяна 
пред съдилищата, тия последните се произнасяха не само по законността, но също, 
противно на самото естество на правосъдието, и по опортюнитета на оспорвания акт. 

3. Декретът от 1808 г. по принцип предвиждаше, че обикновените съдилища са 
компетентни по въпросите, засягащи финансите, с изключение на въпросите, засягащи 
кралския суверенитет. 

Това разширение на правосъдния режим не ставаше в Прусия съвсем 
безпрепятствено.  Впрочем там никога не се отиде докрай в прилагането на тоя 
принцип. Винаги се намираха мотиви, за да се отстрани приложението му тук и там. С 
една наредба от 30 април 1825 г., § 20, премахна се възможността за чиновниците да се 
отнесат до гражданските съдилища по въпросите, засягащи пенсиите, заплатите им и пр. 
Те трябваше да се отнасят до йерархическия си шеф – министъра; това бе вече чиста 
бюрократическа-министерска система, в която всеки чиновник ставаше зависим от 
министъра28. 

Но по принцип, след декрета от 1808 г. ставаше едно безспорно разширение на 
компетентността на обикновените съдилища, като все нови административни въпроси 
се отдаваха на компетентността им. Обаче компетентността на обикновените съдилища 
по отношение на полицията и финансите беше разграничена по-късно. Така едва към 
1842 г. беше определена компетентността на гражданските съдилища по въпроси, 
засягащи полицията, и само двадесет години по-късно, след големи борби в 
юриспруденцията и доктрината, се направиха последни усилия, за да се спаси 
правосъдната държава с разширяване на компетентността на гражданските съдилища и 
във финансовите материи. 

4. Компетентността по въпросите, засягащи полицията, бе специално определена 
от Закона от 11 май 1842 г., чиято цел всъщност бе да отърве полицейските власти и 
бюрокрацията от контрола на обикновените съдилища, защото по законността и 
навременността (опортюнитета) на полицейските актове оставаше да се произнесе пак 
само йерархическата власт. Оправдаването на закона с твърдението, че гражданският 
съдия не е в състояние да схване напълно значението на полицейските решения, не 
можеше да се сметне за задоволително; то можеше да се приеме при един режим, в 
който като напр. във Франция, има един технически и независим контрол на едно 
върховно тяло като Държавния съвет, но в Прусия то бе без значение, защото явно бе, 

																																																													
27Върху изработката и приложението на тоя декрет вж. Th. Oppenhof.Die Gesetzeüber die 
Ressortverhlältnissezwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehorden in Preussen, 2-po изд.,1904, c. 1-201; 
Loening. Grichte und verwalt.Behordenвъв Vervaltungsarchiv.год. 2, стр.456; T. 3, c. 95. 
28Граждански иск се позволяваше обаче на общинските чиновници. В тоя смисъл се е произнесъл и 
Пруският съд за пререкания на 20 ноември 1853 г. (Justiz-Minist.Blatt, 1853, с. 83). 
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че законът от 1842 г. целеше само да отмени средствата за закрила, дадени на 
гражданина с декрета от 1808 г. С това законът от 1842 г. се явяваше като обрат към 
стария полицейски режим, станал обаче по-мъчно поносим при новите политически и 
обществени условия. 

В областта на полицията според закона от 1842 г. компетентността на 
гражданските съдилища по изключение бе допускана при случаи, в които ищецът, за да 
се освободи от прилагането на едно полицейско разпореждане, се позоваваше на някое 
особено предписание на закона, или на някое специално частноправно юридическо 
основание29, или на обстоятелството, че полицейското разпореждане засягаше едно 
частно право, произлизащо от частната собственост, а не само напр. от свободата в 
упражнението на занаятите. И то в тия случаи ищецът не можеше да иска от 
обикновените съдилища да възстановят нещата на мястото им, а само едно 
обезщетение, защото гражданският съд в областта на полицията не можеше да засяга 
свободното действие на администрацията: за съда разпореждането безаконно; оставаше 
му да прецени само дали по някой текст или юридическо основание не може да се 
отпусне едно обезщетение30. 

Обаче специално за наказателното правосъдие в областта на полицията 
законодателството по-напълно приложи принципите на правосъдната държава31. И тук 
имаше борба между полицейския и правосъдния режими и опити да се ограничи 
компетентността на гражданските съдилища, установено в 1808 г. чрез запазване 
правото за полицията да раздава углавно правосъдие. В 1849 г. в цяла Прусия углавното 
правосъдие на полицията бе обаче съвършено отменено и предадено на съдилищата. 

5. Разширяването компетентността на гражданските съдилища съставляваше част 
от програмата на Либералната партия. След реакционния период (от 1850 до 1858 г.), по 
силата на тая програма съдията Сидо32бе натоварен да приготви няколко проекта. С тия 
проекти се правеше една основна реформа в Прусия, като вред се въвеждаше съдебният 
контрол. От тия големи проекти излезе обаче само един малък закон, почти без 
значение: Законът от 24 май 1861 г. за разширението компетентността на гражданските 
съдилища, с този закон се въвеждаше компетентността на гражданските съдилища 
първо за исковете на чиновниците, и то пак при известни условия, и второ в областта на 
данъците–главно, когато се касаеше да се установи дали едно облагане е данък или 
просто иск на държавата, основан на едно частно право. 

Но разширението на гражданската компетентност дори в 1861 г. бе все пак доста 
ограничено, защото по най-важните въпроси пак административните власти решаваха 
сами, водени единственно от съображение за опортюнитет. 

6. Другите големи германски държави следваха същото направление като 
Прусия, т.е. не се ангажираха напълно в правосъдния режим. За да подчинят една по-
голяма част от дейността на администрацията под контрола на съдилищата, тия 
държави поразшириха понятието за частни права за съдебни въпроси, като вкараха в 
кръга на тия последните дори известни публични права. В някои страни потъпкването 
понятието за публични права бе много голямо; така напр. в Бавария се приемаше, че ако 

																																																													
29В областта на полицията тия случаи са много редки; нужно бе не някакъв обикновен контракт с фиска, а 
едно пряко отношение между ищеца и полицейската власт, което да я обвързва. В тоя смисъл няколко 
съдебни решения са възпроизведени от Sydow.Zulässigkeit des Rechtsweges, 1860,c.131.В същия смисъл 
Loening. Loc. cit., c. 130. 
30Интересно е да се отбележи, че в тоя случай искът се отправя не срещу полицейската власт, но срещу 
фиска, общината или частното лице, в чийто интерес се правеше това посягане, чрез полицейско 
нареждане, върху частните права на ищеца. 
31Loening.Op. cit., Verw, Arch. T. III,c. 134; Bühler.Zuständigkeit der Zivilgerichte, c. 60; Stein.Justiz und 
Verwaltung, c. 13. 
32Проектите на Sydowса изложени в книжката му: Die Zulässigkeit des Rechtsweges. Берлин, 1860. 
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и един спор да има за основа едно публично право, той би трябвало да се смята като 
частноправен, в случай че и двете страни са частни лица33. Макар в тая последната 
държава да бе по-малко и от Прусия въведен правосъдният режим, все пак баварският 
законодател поставяше следния принцип: компетентността на гражданските съдилища 
се простира върху цялата дейност на административните власти, освен ако някой 
специален текст не определя за компетентна някоя административна власт34. 

В Саксония също стана частично прехвърляне на спорове по административни 
въпроси под компетентността на съдилищата. Но и в тия случаи съгласно „Закона за 
прилагането на конституцията“ се касаеше само за иска за обезщетение вследствие 
неправомерен административен акт. 

7. Въобще търсеше се една юридическа закрила, която да се упражнява от власт, 
отделна от административните органи. Чувстваше се нужда властта, която упражнява 
тоя контрол, да отговаря по състав на промените и сложните задачи, с които се 
натоварваха държавните служби; за тия служби и за тяхната дейност бе нужно да им се 
запази известна свобода на действие, като обаче се и запазват правата на гражданина 
спрямо държавата. На дело опитът да се повери всецяло съдебния контрол върху делата 
на администрацията на обикновените съдилища пропадна както в Хесен-Касел, така и в 
Прусия, където впрочем никога не се и направи пълен опит. 

Френските идеи и френската система за контрол над администрацията чрез 
правосъдие, учредено сред самата администрация, оказаха в някои германски държави 
влияние, което възпря в тях общото течение в полза на правосъдния режим. Във 
великото херцогство Хесен (да не се смесва с Хесен-Касел) в 1832 г. и във Вюртемберг 
(Конституцията от 1819 г., § 60) под френско влияние35 са били създадени органи, които 
със специална процедура да издават решения по административни въпроси, в които се 
явяваха заинтересовани частни лица или общини. В Хесен постепенно още в първата 
половина на XIX в. се оформи малко помалко едно истинско административно 
правосъдие. 

8. Вюртембергската конституция от 1819 г. не предвиждаше никъде изрично 
учредяването на едно истинско правосъдие за вюртембергския Държавен съвет, но на 
чл. 60, ал. I36 от конституцията се даде тълкуване, че иск пред Държавния съвет може да 
съществува само ако една наредба на министър е нарушила едно право. Имаше 
наистина доста несъвършености в състава, процедурата и независимостта на членовете 
на Тайния държавен съвет във Вюртемберг; той бе и съд за пререкания, но качеството 
му на административен съд не би могло да се отрече37. Неговата съдебна практика, още 
преди създаването на империята, спомогна за създаването във Вюртемберг на едно 
публично право, което да обгръща всички въпроси, в които държавата изпъква като 
власт спрямо отделния гражданин. Разграничението между частното право и 
публичното право съответстваше в очите на вюртембергския законодател на 
разграничението между гражданското и административно правосъдие. При това 

																																																													
33Lemayer в Grünhut’sZeitschrift, 1902, c. 164. 
34Poezl.BayerischesVerwaltungsrecht, c. 92-125. 
35 Meyer-Dochow, G. Verwaltungsrecht, 4 изд., с. 70; Stein, Fr. Justiz und Verwaltung, c. 14. Има обаче 
автори, които отричат, че в тия страни се е касаело за едно подражание на френските институции и търсят 
произхода на тия особености в компетентността на стария Таен държавен съвет. Bühler. Die Zuständigkeit 
der Zivilgerichte, c. 59. 
36 „Съдебната закрила в областта на публичното право се поверява на самите административни органи и в 
последна инстанция на Тайния съвет, но не и на обикновените съдилища“ – § 60 от Конституцията. 
37 Често се оспорва, че Тайният държавен съвет е упражнявал едно административно правосъдие, така 
например G. Anschütz В: Kultur der Gegenwart. Т. II, с. 349. По-голямата част от авторите обаче му 
признават това качество – Ph. Zorn. Vortische Studien zur Verwaltungsgerichtsbarkeit. Verwaltungsarchiv. T. 
II, c. 79; Mayer-Dochow. Op cit., c. 39. 
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положение теорията на фиска, схващането на публичноправни отношения като 
частноправни, остана в тая епоха почти без влияние както върху законодателството, 
така и върху юриспруденцията във Вюртемберг. 

Във всички германски държави се чувстваше нуждата от един съдебен контрол за 
делата на администрацията. Едно колебание се очертаваше в законодателствата в 
търсенето на най-добрата система за това. Прусия даваше най-очебиен пример от 
подобно колебание. Никой не смееше да подчини администрацията на съдилищата, но 
същевременно се чувстваше нужда от съдебен контрол. На кого да се повери той? Ето 
големия въпрос, на който най-първо доктрината се опита да отговори. 

 
 

IV. Доктрината 
 

1. Старата доктрина; правораздаването на администрацията. 2. 
Апотеозът на правосъдния режим. Бер. 3. Критиката на Гнайст. 4. 

Аргументи за създаването на административно правосъдие 
 
1. Според тезата на правосъдния режим закрилата на гражданина спрямо 

държавата можеше да се обезпечи само от обикновените съдилища. Не трябва обаче да 
се смята, че тая теза е господствала през цялата епоха на „конституционната държава“. 
Винаги е имало автори, които още в началото на XIX в. прозираха към истинския път, в 
който трябваше да се отправи, и наистина по-късно се отправи, и законодателството – 
създаването на административни съдилища. Но те само прозираха тоя път, защото пред 
тях не се очертаваха напълно независимите административни съдилища (Пфицер, 
Функа, Пиолман, Минигероде). 

2. Обаче по-голямата част от авторите в оная епоха отхвърляха съществуването 
на отделно административно правосъдие. Те заставаха на принципа, че всяко нарушение 
на правото трябва да се отнесе до обикновените съдилища, защото те по естеството си 
са призовани да се произнасят по нарушенията на правата, без разлика дали се касае до 
закрилата на едно публично или на едно частно право. Най-красноречив представител и 
най-учен защитник на това мнение е бил по средата на XIX в. Ото Бер38, съдия в Касел. 

Върховното значение на разделението на правосъдието от администрацията се 
състои според тоя каселски съдия във възможността да се подчини администрацията на 
едно правосъдие. Това може да е едно специално правосъдие, но то трябва да се вкара в 
общото устройство на съдилищата, защото административните власти не биха могли да 
изпълняват тая роля. Обикновеният съдия има да се произнася не само по граждански и 
углавни спорове, но също и във всички спорове от областта на публичното право между 
частно лице и държавата39. Всеки юридически спор е един обикновен съдебен спор; 
следователно администрацията би трябвало също да се подчини на съдебния контрол на 
обикновените съдилища. Административните власти, като се съобразяват с 
ограниченията на правото, се занимават само с опортюнитета: така че, когато се касае за 
закрила не на едно право, а на един интерес, когато се разглежда не законността, а 
нуждата, навременността на едно административно разпореждане, само йерархическият 
път пред самите административни органи е отворен. Това е доктрината на Бер. 

																																																													
38 Bähr, Otto. Der Rechtsstaat. Cassel, 1864. Преди него тая доктрина е била поддържана от Митермайер, 
Кун, Захарие, Братер. 
39 „Ако признаваме, че отношенията между баща и син, между съдружник и сдружението му, между 
общинари и община могат да попаднат под закрилата на обикновените съдилища, защо само отношенията 
на гражданина към държавата да останат извън правосъдието“. (Bähr.Op. cit., с. 56). 
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3. Не само Бер и мнозинството от юристите през време на конституционния 
режим, но и цялата Либерална партия и оная епоха поддържаше схващането, че 
идеалната „правова държава“ можеше да съществува само при правосъдния режим. 

Обаче, всъщност накрая надделя в Германия не тая идея на либералите –
правосъдният режим. Идеята за създаване на специални административни съдилища, на 
която не бяха чужди много консерватори като Вагенер, възтържествува благодарение на 
един депутат либерал – проф. Рудолф Гнайст.40 

По какви съображения се изостави идеята за „правосъдна държава“ (Justistaat) и 
се прие и приложи тъкмо обратната идея, позната под името идея за „правовата 
държава“ (Rechtsstaat)? Ето как обяснява това сам бащата на идеята за правовата 
държава Гнайст41: „С искането обикновените съдилища да упражняват едно правосъдие 
върху администрацията се изпадаше в едно историческо заблуждение, защото 
разделението между съдебните и административни власти означаваше едно узурпиране, 
извършено от една всесилна бюрокрация. От друга страна, в обжалванията против 
административни разпореждания се внасяха същите средства за защита, каквито се 
употребяваха и при гражданските искове, като че ли и в двата случая се касаеше за 
равни права, които се съпоставяха. От това се вадеше заключение, че само 
обикновените съдилища има да се произнасят по нарушенията върху едно право, че има 
само едно правосъдие. С тоя аргумент, казва Гнайст, човек може да си послужи, с право, 
срещу френското административно правосъдие, което се признава за компетентно по 
всички спорове между фиска и гражданина, но той е лишен от всякаква цена по 
отношение на германското и английското административно правосъдие, чиято област е 
по-друга и обема изобщо полицейското, данъчното, военното, черковното, училищното 
право и пр.“ 

4. Решителните съображения за създаването на административни съдилища са 
най-вече от практическо естество. В оная епоха, па дори и днес, гражданските съдии са 
свикнали и са добили своята формация главно в изучването на гражданското и 
наказателното право; да им се повери на тях административното правосъдие, би 
означавало да им се наложи нов товар, който изисква пълно владение не само на 
правото, но и на административната практика. И действително, в областта, определена 
днес на административните съдилища, по-малко се касае за правни въпроси, отколкото 
за фактически положения.42 От друга страна, и това е най-важният аргумент срещу 
чисто правосъдния режим, контролът върху администрацията от обикновените 
съдилища би създал пречки за нейното функциониране, би засегнал нейната 
независимост, тъй нужна за постигането целта на държавата. 

																																																													
40 Gneist, Rud. EnglischeVerwaltungsrecht (I изд., 1860-1863) и особено известната му книга: Der 
Rechtsstaat. I изд., 1872, II изд., 1879. Дванадесетият конгрес на германските юристи в 1874 г. възприе 
неговите идеи и изказа пожелание да се създадат, редом с обикновените съдилища независими 
административни съдилища, които да се произнасят по незаконното и произволно упражнение на властта. 
В Баден идеите на Гнайст бяха приложени, като със Закона от 5 октомври 1863 г. се създаде един 
административен съд. Прусия не закъсня също да се отправи в тоя път със законодателството си от 1872 
до 1883 г.; другите германски държави наскоро я последваха. 
41 Gneist. Der Rechtsstaat, с. 154.	
42Тая идея е развита у Anschütz.Op. cit. в Kultur der Gegenwart. T. II, c. 355; Mueller, Otto. (Die Begrieffe der 
Verwaitungsrechtspflegenach Preussischen Recht, Берлин, 1895) критикува тая идея като бележи, че 
„обикновените съдилища също имат често случая да прилагат правила от административното право и да 
се занимават с административни актове“. Това мнение се поддържа също и от Барон Корф: 
Административная юстиция в России, 1910. Т. II. с. 456. Но в тия случаи, които са по-скоро случаи на 
тълкуване на административни актове (questions ргеjudicielles), повече се касае за въпроси от правото, 
отколкото за въпроси от административната практика; последните най-вече оправдават учредяването на 
отделни административни съдилища. 
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При създаването на Германската империя в 1871 г. идеите на Гнайст бяха 
възприети от цяла Германия. Заслугата на тоя юрист в областта на правовата държава е, 
че той можа да внесе в германските институции идеята за самоуправление и 
административното правосъдие, което произлизаше от нея. И с това се достигаше до 
истинското разделение между обикновеното правосъдие и администрацията; тая 
последната се явяваше като клон, независим и същевременно равен на гражданското 
правосъдие, като и двете се облягат по същия начин върху суверенитета. Така че не 
може да се говори за контрол на едната върху другата. Тоя начин на разделение между 
обикновено правосъдие и администрация е, който характеризира днешното положение в 
Германия и правовия режим там – Rechtsstaat. 
 

Глава IV. 

Правовата държава 
 

1. Различието на правовата държава от правосъдната държава. 2 
Административните съдилища и тяхното значение в Германия. 3. 

Последствията от тяхното създаване 
1. Мнозина автори не смятат, че правовата държава се различава от правосъдната 

и че съставлява съвсем отделен режим43. За тях правовата държава не е друго, освен 
„конституционната държава“. Това смешение се обяснява с обстоятелството, че 
правовата държава при конституционния режим се явяваше като идеал, до който 
трябваше да достигне тоя режим, когато бъде напълно приложен. Без да се оспорва 
връзката между идеята за конституционния режим и идеята за правовия режим, лесно е 
обаче да се установи, че те се различават основно по схващанията си за юридическата 
закрила на правата на гражданите и особено за разграничението между 
правораздаването и администрацията. Правовият режим в Германия не е бил въведен с 
някаква конституция. Конституциите на империята и кралствата не са се занимавали с 
въвеждането на едно административно правосъдие, а сегашните републикански 
конституции намериха вече едно създадено положение и установени административни 
съдилища. Самата нужда от една закрила, от едно юридическо ограничение на 
административната дейност, която с развитието на административните служби все 
повече и повече засягаше гражданите, предизвика да се поставят под закона правата на 
държавната власт и чрез това се даде възможност за учредяването на едно 
административно правосъдие. 

По естеството си правовата държава поставя в съобразност дейността на 
администрацията с принципите на правото, съобразност, която гражданите могат да 
наложат, като се отнесат до съдилищата; по тоя начин гражданите добиват една закрила 
на правата си, които администрацията е застрашила. Само като се има това предвид, 
може да се каже, че в правовата държава осъществяването на административното право 
се пада на административните власти. 

Възшествието на правовия режим в Германия не прилича на неговото въвеждане 
във Франция. Във Франция то бе станало много, много по-рано и се обуславяше от 
недоверието спрямо намесите на старите съдебни „парламенти“; в Германия, напротив, 
тоя режим се разви, и това трябва пак да се подчертае, вследствие засилването на самата 
администрация, която търсеше да се самоограничи. 

																																																													
43 Lorenz v. Stein. Verwaltungslehre, I изд. T.1, с. 294. Seydel. Bayeriches Staatsrecht. T. I, c. 615. Ото Майер, 
като определя различията в тия два режима, ги разглежда обаче едновременно (Op. cit. Т. I, с. 75.). 
Флайнер разглежда и двата случая под общо име „конституционен режим“ (Op. cit., с. 34, 200). 
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2. Преди да привършим тоя исторически очерк, налага се да хвърлим поглед върху 
съдебните и административните институции, които правовият режим в Германия е 
създал. 

Във всички германски държави са били учредени административни съдилища. 
Свободният град Хамбург последен се отказа от „правосъдния режим“ и въведе 
административно правосъдие. Основавайки се на чл. 107 от новата германска 
конституция, който предвижда учреждаването на административно правосъдие, 
хамбургският сенат гласува Закона за учредяване на едно административно правосъдие 
(в сила от 1 януари 1922 г., упражнявано от специален административен съд).44 

Империята още не е създала едно централно административно правосъдие. 
Новата германска конституция в чл. 107 се произнася изрично за учредяването на един 
имперски административен съд: „В империята и в държавите трябва да съществуват, по 
силата на законите, административни съдилища за закрилата на гражданите спрямо 
заповедите и разпорежданията на административните власти“. Тоя текст туря край на 
споровете дали може, или не, да съществува имперски административен съд; 
същевременно той затвърдява окончателно съществуването в Германия на 
административните съдилища и правовия режим, така както го бе определил Гнайст.45 

Напоследък имперското правителство е приготвило и изпратило на проучване от 
германските юристи един проект за имперски административен съд. Тоя проект не 
предвижда обаче учредяването на една система на имперски административни 
съдилища наравно или над административните съдилища на държавите; той има по-
ограничена цел: учреждаването на един-единствен имперски съд, който да има за 
предназначение да тълкува и прилага административните правни норми от имперското 
право. 

Някои юристи критикуват тоя ограничен обсег на тая нова институция и искат 
неговата дейност да се простре върху всички административни съдилища на отделните 
държави.46 

Обаче и днес съществуват в Германия ред специални имперски административни 
съдилища, които се произнасят по обжалвания срещу решения на някои имперски 
административни органи: напр. Bundesamt für Heimatwesen (по помощта на бедните), 
Reichtspatentamt (по изобретенията), Reichsfinanzhof в Мюнхен (който се произнася по 
спорове за данъци, по които финансовите съдилища са се произнесли като първа 
инстанция; тоя съд бе учреден в 1918 г., но функционира напълно от 1.IV.1922 г.), 
Reichswirtschaftsgericht (той се произнася по отчуждаването на имущества и предмети, 
които по силата на договора за мир трябва да се предадат на съюзниците; учреден със 
закон от 31.VIII.1919 г.) и ред други специални имперски административни „бюра“ по 
флотата, железниците. Върховната сметна палата няма обаче в Германия характера на 
административна юрисдикция, защото тя няма право да решава. 

3. Изобщо трябва да се отбележи, че навсякъде в Германия, където се е явило 
нужда да се обезпечи една правна закрила, прехвърлянето компетентността по 

																																																													
44 За подсъдността му законът гласи: „Съдът се произнася по всички обтъжвания срещу решения на 
административни власти, както и по всички искове от публичното право, докато с особен текст 
законодателят за някои случаи не е определил друго“. Вж. Nöldcke в Deutsche Juristen Zeitung, 1921, с. 
786. 
45 Съществуването на един административен съд за империята е предвидено също в чл. 31 от новата 
имперска конституция, който учредява специален съд по избираемостта за членове на Рейхстага и гласи, 
че тоя съд се състои от членове на Рейхстага и от членове на имперския административен съд. 
46 Schoen. Der vorläufige Entwurf eines Gesetzes über das Reichsverwaltungsgericht (Deutsche Juristen Zeitung 
1921, c. 789). Проектът е обаче защитен от Drews в същото списание през 1921 г., с. 86. Също Ettenreich. 
Der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtshof nach dem Bundesverfassungsgesetz (Zeitschrift für Verwaltung, 
1921, серия 1, св. 3). 
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административните спорове върху обикновените съдилища е било избегнато. Вред е 
било предпочетено да се учредят отделни административни съдилища извън 
съдилищната организация, които в по-низшите инстанции са същевременно 
административни органи, които обаче следват при разрешението на споровете 
специална процедура. Във висшите инстанции напротив административното правосъдие 
е поверено на други органи, отделни и от обикновената администрация, и от 
обикновените съдилища. 

 

	


