
РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 22 ЮЛИ 1993 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 13
ОТ 1993 Г.

Обн. ДВ. бр.65 от 30 Юли 1993г.
(Обнародвано - ДВ, бр. 65 от 1993 г.)
Конституционният съд в състав: председател - Асен Манов, и членове: Младен Данаилов,

Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Нено Неновски, Николай Павлов,
Теодор Чипев, Милена Жабинска, Любен Корнезов, Пенчо Пенев, Александър Арабаджиев, при
участието на секретар-протоколчика Стойка Белова, в закрито заседание на 15 юли 1993 г.
разгледа докладваното от съдията Милена Жабинска конституционно дело № 13 от 1993 г.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията.

Образувано е по искане на Министерския съвет, взето с решение № 225 от 10 юли 1993 г.
за тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията. Представени са писмени доказателства, върху
които то се основава.

С определение от 17 юни 1993 г. е прието за разглеждане искането от Министерския
съвет за тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията относно компетентността на Върховния съд
да упражнява правомощията на Върховния административен съд при спорове за законността на
актовете на Министерския съвет и на министрите до приемане на новите устройствени и
процесуални закони за съдебната власт.

Със същото определение Конституционният съд е конституирал като заинтересовани
страни Председателския съвет на Народното събрание, Върховния съд, главния прокурор,
Министерството на правосъдието и Висшия адвокатски съвет и им е дал възможност в 14-дневен
срок да представят писмени становища по исканото тълкуване. На Министерския съвет е дадена
възможност да обоснове становището си относно смисъла, в който се иска тълкуване на
конституционната норма.

В изпълнение на предоставената им възможност становище са изразили Върховният съд,
главният прокурор и Висшият адвокатски съвет в смисъл, че Върховният съд е компетентен да
упражнява правомощията на Върховния административен съд по чл. 125, ал. 2 от Конституцията
до приемане на новите устройствени и процесуални закони за съдебната власт.

С писмо от 30 юни 1993 г. Министерският съвет е обосновал становището си по
направеното искане за тълкуване в смисъл, че Върховният съд е компетентен да се произнася по
спорове за законност на актове на Министерския съвет само в случаите, предвидени в чл. 97 от
указ № 56 за стопанска дейност (ДВ, бр. 4 от 1989 г.).

Като доказателства по делото са приети представените от Министерския съвет и
Върховния съд преписи от съдебни актове на Върховния съд, преписи от протоколи на
заседанията на Великото народно събрание, проведени на 22 юни 1991 г., 28 юни 1991 г. и 5 юли
1991 г., преписи от протоколите на заседанията на Комисията по изработване на проект за
Конституция, проведени на 30 януари 1991 г., 8 май 1991 г., 22 юни 1991 г., 24 юни 1991 г., 28
юни 1991 г. и 8 юли 1991 г.

За да се произнесе по направеното искане, Конституционният съд взе предвид следното:
1. С разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е възприет принципът на общата

клауза за обжалване на всички административни актове пред съдилищата. Тази клауза не е приета
в нейния пълен обем. Предвидено е, че гражданите и юридическите лица могат да обжалват
всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените от закона.

В чл. 125 е посочен Върховният административен съд като орган, на който е възложен
върховният съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното



правораздаване, и като съд, който да се произнася по спорове за законността на актовете на
Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона.

Правомощието по чл. 120, ал. 1 произтича от разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията. Съгласно тази разпоредба Република България е правова държава. Тя се
управлява според Конституцията и законите на страната. Смисълът на тази норма е в цялостно
обвързване упражняването на държавната власт от нормите на правото. Израз на правозащитна
функция на правовата държава е и административното правораздаване, предоставено на
съдилища като средство за осигуряване на законността в областта на държавното управление. То
е призвано да защитава самата законност. Развито административно правораздаване има само в
правовата държава. Ето защо в разпоредбата на чл. 120 се съдържа една от гаранциите, за да не
остане нормата на чл. 4, ал. 1 само като конституционно пожелание с декларативен политически
характер.

2. Съдебният контрол върху административните актове е конститутивен елемент на
правовата държава. Възникнал исторически като израз на идеята за разделяне и балансиране на
властите в държавата, той е израз и на подчинение на държавната власт на Конституцията и
законите. Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие и другите закони не
могат да им противоречат (чл. 5, ал. 1 и 2). Контролът за конституционност е възложен на орган,
независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт, който в своята дейност се
ръководи само от Конституцията и Закона за Конституционния съд. Министерският съвет
ръководи и осъществява вътрешна и външна политика на страната в съответствие с
Конституцията и законите (чл. 105). Съдебната власт защитава правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата. Тя е независима, като при осъществяване на своите
функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на
закона (чл. 117, ал. 1 и 2). Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия
на административните органи (чл. 120, ал. 1).

Съдебният контрол върху административните актове съгласно чл. 120, ал. 2 не е
всеобхватен. В сравнителноправен аспект историята на административното правораздаване по
принцип не познава система на съдебен контрол върху администрацията, който да функционира
на основата на общата кауза в пълен обем. Нашата Конституция също е възприела ограничение в
приложението на общата кауза. Подлежат на контрол за законност всички административни
актове освен изрично посочените от закона. Това ще са такива актове, които поради особеното си
съдържание и предмет ще бъдат изключени чрез бъдеща законова уредба. Липсата на такава
уредба към настоящия момент не изключва действието на установения по конституционен ред
съдебен контрол.

Само ако Конституцията предвиждаше приемането на закон като условие, за да влезе в
сила съдебният контрол върху административните актове, неговото действие щеше да зависи от
приемането на този закон. Още повече, че в случая изключването по чл. 120, ал. 2 ще стане не
само с устройствените и процесуалните закони, но и с други закони.

Съдебният контрол върху актовете на административните органи не накърнява
независимостта на изпълнителната власт, тъй като той е ограничен само до законност на
актовете. По реда на административното правораздаване не могат изобщо да се засягат и решават
въпроси по съображения за целесъобразност, навременност, и пр. Не може да се контролира
упражняването на свободното усмотрение и да се засяга дискреционната власт на
административните органи.

3. Конституцията на Република България от 1991 г. установява нова организация на
съдебна система и нови принципи в дейността й, целящи да осигурят както нейната
независимост, така и реалната възможност да защитава правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117 и сл.).

В преходните и заключителните разпоредби на Конституцията не са предвидени правила



за действието на конституционните норми относно функционирането на съдебната власт в
периода до приемане на новите устройствени и процесуални закони. Само досежно
организацията на съдебната власт и несменяемостта на съдиите, прокурорите и следователите са
установени правила с § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби. По аргумент за
противното останалите норми относно съдебната власт започват да действат с влизане в сила на
Конституцията. Такива правила за дейността на съдебната власт впрочем не са нужни, защото
съгласно § 9 от същите разпоредби Конституцията влиза в сила от деня на обнародването й в
"Държавен вестник". Това означава, че всички конституционни изисквания за дейността на
съдебната власт и принципите, върху които тя изгражда своята дейност, влизат в сила от деня на
обнародването на Конституцията. От този момент нататък правораздаването се осъществява в
съответствие с новите конституционни изисквания.

По интересуващия ни проблем това означава, че административното правораздаване в
системата на правораздаването в Република България е установено с разпоредбата на чл. 120 от
Конституцията и действа от 13 юли 1991 г. като контрол за законност спрямо всички
административни актове освен изрично посочените от закона. До изграждане на предвидената в
Конституцията нова организация на съдебната власт административното правораздаване по
силата на § 9 от преходните и заключителните разпоредби ще се осъществява от съдилищата на
заварената съдебна система. Логически и правен абсурд е да се отрече действието на съдебната
власт до изграждане на предвидената в Конституция нова нейна организация.

4. Действително съгласно чл. 125 от Конституцията Върховният административен съд е
предвиден като орган за осъществяване на върховен надзор за точно и еднакво прилагане на
законите в административното правораздаване и като съд, който да се произнася по спорове за
законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове,
посочени в закона. По заварената и още действаща организация на съдебната власт такъв орган
няма. От това не следва, че до изграждане на нова организация на съдебната власт няма да се
упражнява конституционно установеният правораздавателен контрол спрямо всички
административни актове освен изрично посочените от закона. Това е така преди всичко, защото §
4 от преходните и заключителните разпоредби предвижда отлагане на влизането в действие само
на определената с Конституцията организация на съдебната власт. Логическа последица от
принципите и идеите, залегнали в Конституцията, е изводът, че до приемане на новите
устройствени и процесуални закони всички функции на съдебната власт, така както са
предвидени в Конституцията, трябва да се осъществяват чрез заварената организация на
съдебната власт и съобразно новите конституционни изисквания за нейната дейност.

5. Конституцията е върховен закон и другите закони на могат да й противоречат (чл. 5, ал.
1). Тя е основа на действащото право, което трябва да се изгражда като единна и непротиворечива
система върху принципа на йерархията на нормативните актове.

Недопустимостта на противоречие с Конституцията се отнася не само за бъдещото
законодателство, издадено след влизането в сила на Конституцията, но и за завареното
законодателство.

Според чл. 125, ал. 3 от отменената Конституция от 1971 г. съдилищата имаха
компетентност да упражняват съдебен надзор върху актовете на административните органи в
пределите на закона.В съответствие с тази разпоредба е нормата на чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за
устройство на съдилищата, която допуска съдебен контрол спрямо актове на Министерския съвет
и други органи само когато това е предвидено в закон или указ. По смисъла на чл. 120, ал. 2 сега
съдебният контрол спрямо административните актове е допустим на общо основание, а е
изключен само за изрично посочени от закона случаи. Нормативният смисъл на тази
конституционна разпоредба се състои в това, че е допустимо да се оспорва законността на актове



на Министерския съвет и на министрите, без да е нужно това изрично да е предвидено в закон
или указ. Необходимо е оспорването на акта да не е изключено с изрично разпореждане в закон.
При това положение нормата на чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на съдилищата е
неприложима след влизане на Конституцията в сила.

6. Неоснователно е твърдението, че при действието на новата Конституция Върховният
съд е компетентен да отменя само тези актове на Министерския съвет и други държавни органи,
които противоречат на други закони. Подобно разбиране е в противоречие не само с разпоредбата
на чл. 120, но противоречи изцяло на идеите на самата Конституция, в чийто дух трябва да се
тълкуват нейните норми.

Според чл. 5, ал. 2 разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
Разпоредбите на заварените закони се прилагат, ако не противоречат на Конституцията (§ 3, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби). Това означава, че разпоредбите на заварените
закони, които й противоречат, не се прилагат повече, престават да действат занапред, защото се
считат отменени с влизане в сила на новата Конституция. В това се проявява непосредственото
отменително действие на Конституцията спрямо заварените закони, които й противоречат. По
поставения с искането за тълкуване въпрос това значи, че доколкото в заварените закони се
съдържат разпоредби, които поначало ограничават правораздавателния контрол за законност
върху актове на Министерския съвет и на министрите до изброително посочени случаи, те трябва
да се считат отменени по силата на непосредственото действие на Конституцията.

7. Неоснователно е също твърдението, че съгласно § 2 от преходните и заключителните
разпоредби до избирането на Върховен касационен съд и Върховен административен съд само
техните правомощия по чл. 130, ал. 3 и чл. 147, ал. 1 могат да се упражняват от Върховния съд.

Правомощията по чл. 130, ал. 3 и чл. 147, ал. 1 са свързани с конституирането на нови
органи - Висш съдебен съвет и Конституционен съд. Това именно е породило необходимостта
изрично да се предвиди как ще стане конституирането на тези органи преди изграждане на новата
организация на съдебната власт и кой ще упражни правомощията на Върховния касационен съд и
Върховния административен съд. Що се касае до правомощията по чл. 125, ал. 2, това не е било
необходимо, също както не е било нужно изрично да се постанови, че до приемане на нови
устройствени и процесуални закони правораздаването ще се осъществява от заварените
съдилища. Както вече Конституционният съд е имал повод да се произнесе по друг спор,
обективно е необходим един преходен период на изграждане на държавата и обществото
съобразно новите конституционни изисквания. И в този преходен период неминуемо ще
съжителстват стари структури и нови принципи (Решение № 6 от 22 април 1993 г. по к.д. № 4 от
1993 г.)

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
Конституционният съд

РЕШИ:
Върховният съд е компетентен да упражнява правомощията на Върховния

административен съд по чл. 125, ал. 2 от Конституцията при спорове за законност на актовете на
Министерския съвет и на министрите до приемане на новите устройствени и процесуални закони
за съдебната власт.

Становище на съдията Нено Неновски
В становището си правя опит да изложа допълнителни аргумента в подкрепа на

решението, които по мое мнение биха обогатили неговите мотиви. Наред с това изказвам и
съображения, които са твърде нюансирани и не съвпадат с възприетата от съда мотивация на
решението.

1. Модерна демократична и правова държава не е мислима без съдебен контрол за



законност върху актовете на администрацията. Този контрол обаче не е всеобхватен. Тезата,
според която Върховният съд не може да упражнява компетентностите на Върховния
административен съд (ВАС) до приемането на съответните устройствени и процесуални закони (§
4 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията), се съгласува трудно с
изискването за изграждане на правова държава и за защита, осъществявана от съдебната власт, на
правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Още повече, както
показва и опитът, че приемането на посочените закони може да се забави. Но работата е в обхвата
на съдебния контрол в "преходния" период. Тук е трудността на въпроса, тук е и ядката на спора.

В мотивите на решението се застъпва правилното разбиране, че съдебният контрол за
законност не е всеобхватен и това се извлича от чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Възприетата от
Конституцията обща клауза ("всички административни актове") предполага ограничаване,
изключения ("освен изрично посочените със закон"). Заедно с това в мотивите се добавя, че
ограничаването на съдебния контрол, изключването на някои административни актове от него ще
стане с "бъдеща законова уредба", "ще стане не само с устройствените и процесуалните закони,
но и с други закони". Очевидно се приема, че изключването по чл. 120, ал. 2 е въпрос на
бъдещето. Това заключение се налага при положение, че издадени в съответствие с новата
Конституция закони в тази насока още няма. Съдът не се изказва по това, дали в настоящия
период съдебният контрол е всеобхватен, дали до приемането на съответни закони общата клауза
няма да познава изключения. Би могло да се предположи, че се допуска всеобхватен контрол до
приемането на "бъдеща законова уредба". Но остава открит въпросът, дали самата Конституция
допуска такъв всеобхватен контрол? Дали тя като основен закон не ограничава в това отношение
правоприложителя?

Първо. Идеята за ограничаване на съдебния контрол за законност върху актовете на
администрацията е конституционна идея. Тя е изразена в принципната норма на чл. 120, ал. 2, в
системна връзка с която трябва да се изтълкува и чл. 125, ал. 2. Редакцията на чл. 125, ал. 2 не е
съвършена в две направления: написано е "актовете на Министерския съвет и на министрите", от
което може да се направи извод, че се има предвид контрол за законност върху всички актове;
написано е още "както и на други актове, посочени в закона", което усилва първото впечатление -
тук думата "актове" не само че не е членувана, но само към нея се отнасят и думите "посочени в
закона". Буквалното тълкуване на обема на нормата, а също и езиковото и тълкуване, биха довели
до извода, че ВАС, чиято компетентност засега ще упражнява Върховният съд (ВС), може да
подлага на контрол всички актове на Министерския съвет и на министрите, а други актове - само
ако са посочени в закон. Такова тълкуване обаче би се оказало в противоречие с чл. 120, ал. 2,
който предполага изключения от всички актове, вкл. и от актовете на правителството.
Следователно идеята за възможни ограничения на съдебния контрол за законност върху актовете
на Министерския съвет, упражняван от ВАС, респ. от ВС, присъствува и в чл. 125, ал. 2.
Абсолютният във всеобхватността си контрол е в несъответствие не само с буквата на
Конституцията, но и с нейния дух. Закриляйки едни конституционни ценности, той би могъл да
подкопае други, по-висши, конституционни ценности.

(Не се спирам върху изискването на чл. 120, ал. 2 за наличие на правен интерес от
обжалването у гражданите и юридическите лица - те могат да обжалват административните
актове, "които ги засягат". Това е ограничение на друга плоскост, но и то е насочено срещу
разбирането за безбрежен и безразборен контрол върху актовете на администрацията.)

Второ. Трябва ли да се съгласим тогава с положението, че в "преходния" период
контролът на ВС за законността на актовете на правителството и на министрите ще бъде тотален,
че принципната конституционна идея за известно ограничаване на съдебния контрол върху
административните актове ще остане мъртва, ще "мълчи"? С подобна гледна точка не бих могъл
да се съглася. Ако е правилно схващането на съда, изразено в мотивите на решението, че новите
конституционни принципи и изисквания започват да действат при съществуващите все още



структури на съдебната система, то правилно е и схващането, че и идеята на Конституцията за
известно ограничаване на съдебния контрол върху административните актове е в сила и действа в
условията на сега съществуващата съдебна система.

Тази конституционна идея се появява най-напред като изискване към законодателя - да
побърза с приемането на нужните закони.

На второ място - и това е особено важно с оглед на темата ни - тя се появява спрямо
правоприложителя, в случая ВС. За него тя е едновременно правно основание и правен
императив от най-висок ранг за решенията му, за дейността му изобщо. По мое мнение ВС е не
само правомощен, но е и длъжен сам да внесе уточнения в обема на правомощията си в областта
на контрола спрямо правителствените и министерските административни актов. Върховният съд
може да излезе с постановление (ръководно или тълкувателно) относно разноречивата практика
на съдебните състави по упражняването на контрол върху актовете на Министерския съвет. В
рамките на дейността си по уеднаквяване на съдебната практика ВС може да внесе яснота и по
въпроса за обхвата на компетентността си. И по съответните процедури, които ще се използва.т.

Възможното възражение, че така ВС ще създава правото, вместо да го прилага, няма да
бъде основателно. Това е старо мислене, което всъщност подценява творческата роля на
съдилищата. Аз говоря за творческа дейност на съда като орган, който прилага закона и дори бих
казал по-общо - прилага правото. И който във връзка с това тълкува закона (и основния закон!) и
принципите на правото. Върховният съд, разбира се, няма да действа произволно. Той ще се опре
преди всичко върху конституционната идея за това, че съдебният контрол върху администрацията
не е безграничен. Той ще

се опре по-нататък върху други конституционни изисквания, свързани с осигуряването на
държавното единство, националната сигурност и независимостта на страната, със защитата на
интересите на народа. Ще вземе предвид функциите на висшия държавен изпълнителен орган в
екстремални ситуации (война, военно или извънредно положение, стихийни бедствия и др. под.),
когато е нужно бързо и решително действие. (Убеден съм например, че актовете на
правителството, с които се отправя искано или предложение до Народното събрание въз основа
на чл. 78, т. 4 и чл. 84, т. 12 от Конституцията, не подлежат на съдебен контрол.) Ще вземе
предвид и конституционното положение, според което правителството и неговата администрация
се формират и действат въз основа на екипния принцип, който предполага взаимното доверие и
толерантността. Накрая ВС ще се опре и върху българската правна традиция, изразявана от
по-раншното ни законодателство я от съдебната практика по тази материя.

Излизайки от всичко това, ВС може най-малко да възприеме линия на въздържане, на
самоограничаване. Няма пречка да се поучим в определена мяра от опита на чуждестранни
съдилища, които създават обичайни норми в процеса на правоприлагането. Да се поучим от опита
на американските съдилища, които са предпазливи в упражняването на съдебен контрол спрямо
администрацията, като се стремят да отдават дан на уважение към изпълнителната власт,
предоставяйки и частично имунитет в някои области. В заключение, разкриването и
съобразяването с конституционните идеи и изисквания става чрез: а) тълкуване, което
осъществява съдебният състав, когато разглежда конкретно дело, и б) ръководните и
тълкувателните постановления на ВС, които са меродавни само за съда. Въпросът за
компетентността (за нейния обем) на съда ще се решава практически, когато той (съдът) се
произнася по допустимостта на повдигнатия спор за законност на административния акт. Но,
повтарям, това трябва да става въз основа на самата Конституция и ръководните и тълкувателните
постановления на ВС. Като се помни при това, че решенията на Конституционния съд по
материята са задължителни за ВС.

2. Твърдението, че според Конституцията до избирането на ВАС Върховният съд може да
упражнява само правомощията му по чл. 130, ал. 3 и чл. 147 ал. 1 (§ 2 от Преходните и
заключителните разпоредби) е неоснователно. Казва се: По Конституция е предвидено ВС да



може да упражнява само точно определени правомощия на Върховния касационен съд и
Върховния административен съд - избиране на членове на Висшия съдебен съвет и на
Конституционния съд. Да се придадат на ВС и други правомощия, ще означава да се отиде срещу
изрично предписание на Конституцията. Това е силно възражение, но само на пръв поглед. Това е
четене на Конституцията "от пръв поглед", значи повърхностно.

Първо. Нормата на § 2 не казва само такива и такива правомощия, а посочва конкретни
правомощия, които ВС трябва да упражни. Тя не формулира изчерпателно правомощия на ВС.

Второ. Нормата на § 2 е препращаща. Това значи, че тя е във връзка само и единствено с
нормите, към които препраща, а не с други норми, които уреждат целия обем от правомощия на
съдилищата и специално на ВС. Съдържанието на препращащите норми се тълкува стриктно.

Трето. Нормата на § 2 не урежда юрисдикционна компетентност, за да може да се
постави тя във връзка с норми, които формулират (или се отнасят до) юрисдикционни
правомощия, каквито са нормите на чл. 117, ал. 1, чл. 120, чл. 125 и др. Върховният съд има
различи по тип правомощия - юрисдикционни, тълкувателни и други, например по чл. 130, ал. 3 и
чл. 147, ал. 1. Поради това § 2 не може да играе ролята на специална норма по отношение на
норма, каквато е чл. 120 и не може да има спрямо нея (и спрямо други норми от същия тип)
отменително действие. Конструкцията специална норма - обща норма тук няма място. Параграф 2
има точно определено предназначение - да обслужи срочното решаване на задачата за образуване
на Конституционен съд и Висш съдебен съвет, поставена в § 1, ал. 2 от Преходните и
заключителните разпоредби на Конституцията. Параграф 2 е в пряка логическа връзка с § 1, ал. 2.

Четвърто. Конституцията от 1991 г. съдържа основно изискване - да се осигури съдебен
контрол върху актовете на административните органи, в случая на Министерския съвет.
"Преходният" период може да продължи неизвестно докога, правителствата може да се менят.
Означава ли това, че администрацията ще действа без оглед на споменатото конституционно
изискване! Очевидно е, че § 2 няма и не може да има отменително действие спрямо него. В
решението на съда се подчертава, че в преходния период неминуемо ще съжителстват стари
структури и нови принципи. Към това трябва да се добави, че при такова съжителство новите
конституционни принципи са тези, които подчиняват старите структури. Затова и всъщност става
дума не за "съжителство", а за проникване и подчиняване на старите структури от новите
принципи. Обстоятелството, че старите структури и форми не са адекватни на новите принципи,
не изменя същността на нещата. То само определя законодателната дейност и нейните темпове.

Пето. Конституционният съд вече е имал повод да се произнесе, че § 2 не е пречка ВС да
упражнява правомощия вън от тези по чл. 130, ал. 3 и чл. 147, ал. 1. Той е приел в частност, че ВС
може да упражнява и правомощието на Върховния касационен съд и Върховния административен
съд по чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Конституционният съд се е изказал даже по-общо: "До
създаването на определената с Конституцията нова организация на съдебната власт (глава VI от
Конституцията) Върховният съд на Република България като най-висша съдебна инстанция
изпълнява функциите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, вкл. и с
правомощието да сезира Конституционния съд (аргумент от § 2 и 4 от Преходните и
заключителните разпоредби на Конституцията)" (РОКС 1991 - 1992, стр. 258). За да се отклонят
сега от това свое становище (взето единодушно), Конституционният съд и конституционните
съдии, които са го подкрепили, трябва сериозно да се мотивират.

Становище на съдията Пенчо Пенев
С решението си Конституционният съд отговаря на поставения тълкувателен въпрос. Не

би трябвало да съществува съмнение, че при условията на реална демокрация и разделение на
властите актовете на изпълнителната власт, вкл. тези на Министерския съвет подлежат на
контрол от страна на Върховния административен съд, а до създаването му от Върховния съд. В



това отношение възприемам изцяло мотивите на решението.
Струва ми се обаче, че Конституционният съд по необходимост трябваше да вземе

отношение при тълкуването и относно някои принципни положения относно обхвата на съдебния
контрол върху актовете на Министерския съвет, при това не само в мотивите, но и в диспозитива
на решението. Тази необходимост се налага от липсата на законодателна уредба за правомощията
на Върховния административен съд и процедурата, по която той ще взема решения. Наистина
противоконституционно би било с оглед разпоредбите на чл. 120, ал. 1 и 2, чл. 125, ал. 2, чл. 4, ал.
1 и чл. 5, ал. 2 от Конституцията да се твърди, че до създаването на тази законова уредба контрол
не би могъл да се осъществява. Вън от съмнение обаче е и друго - че този контрол не би могъл да
бъде всеобхватен.

Ако Конституционният съд би постановил решение, с което наред с отговора на основния
въпрос бе посочил най-общите принципи относно обхвата на съдебния контрол, той щеше да
удовлетвори един значителен държавен интерес, въздействайки превантивно към евентуални
бъдещи рецидиви на т.нар. войни между властите.

Неоснователни са съмненията, че тогава съдът би търпял упрека, че е превишил
правомощията си, превръщайки се в законодател. В случая не става дума за подробно и въобще
такова по съдържание регламентиране, каквото е присъщо на законите. Съдът, търсейки точния
отговор на поставеното от Министерския съвет тълкувателно питане, можеше да даде една
по-подробна аргументация, която неминуемо щеше да се докосне и до проблематиката за обхвата
на контрола при сегашната ситуация - без наличието на законодателна уредба. В тази насока
можеше да бъдат анализирани конституционните текстове на чл. 1, ал. 2, 105 - 107, 108, ал. 2 и 3,
79, ал. 2, 83, ал. 2, 84, т. 6, 87, ал. 2, 90 - редицата може да бъде продължена с още не малко
разпоредби. Без да си поставям задача да направя това с тези бележки, ще спомена единствено, че
при прочита на посочените разпоредби без усилие може да се достигне до изводите, че
Върховният административен съд, респ. Върховният съд, не би могъл да се произнася по
целесъобразността на постановените от Министерския съвет актове, не би могъл да предвижда
осъществяването на какъвто и да. било политически контрол- върху правителството и негови
членове, които е в компетенциите на Народното събрание, не би могъл да подлага на преценка и
някои негови специфични актове в сферата на външната политика.

Макар да съм убеден, че Конституционният съд трябваше при исканото тълкуване да
засегне и проблемите на обхвата на съдебния контрол по отношение актовете на Министерския
съвет, не подписвам решението с особено мнение, тъй като макар и прекалено стриктно, то
отговаря на поставения въпрос, без да препятства процесуално възможността за бъдещо
тълкуване и в насоката, за която стана дума по-горе.

Особено мнение на съдията Любен Корнезов
Решението на Конституционния съд е непълно и оттук правно неиздържано. Смятам, че

то не отговаря на поставения основен въпрос относно компетенциите на Върховния съд (ВС),
които в преходния период изпълнява функциите на Върховен административен съд (ВАС). Нещо
повече. Така, както е формулирано решението, се прави неправилният извод, че всички актове на
Министерския съвет и на министрите подлежат на съдебен контрол. Такова разбиране не може да
бъде споделяно, защото то не отговаря на идеите и принципите, вложени в Конституцията (чл.
120, чл. 125 и т.н.). Съображенията ми са следните:

1. По предмета на делото
С Решение № 225 от 10 юни 1993 г. Министерският съвет (МС) е решил да "сезира

Конституционния съд с искане съгласно приложението за даване на задължително тълкуване на
чл. 125, ал. 2 от Конституцията с оглед на връзката му с чл. 117, ал. 1, чл. 120, ал. 2, § 2 и някои
други нейни разпоредби". Това решение е възпроизведено и в искането на МС до



Конституционния съд. В становището на МС (под № 93.80-258 от 30 юни 1993 г.) не се отричат
компетенциите на ВС да контролира негови актове, но само в случаите на чл. 97 от Указ 56 за
стопанската дейност (ДВ, бр. 4 от 13 януари 1989 г., попр., бр. 16 от 1989 г., изм., бр. 38, 39 и 62
от 1989 г., бр. 21, 31 и 101 от 1990 г., бр. 15 и 23 от 1991 г., попр., бр. 25 от 1991 г., изм., бр. 47, 48
и 62 от 1991 г., и бр. 60 от 1992 г.).

С определение от 17 юни 1993 г. Конституционният съд "приема за разглеждане искането
на Министерския съвет за тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията относно компетентността
на Върховния съд да упражнява правомощията на Върховния административен съд".

Следователно чрез своя акт КС трябва да отговори ясно и недвусмислено на два въпроса:
а) доколко Върховният съд на Република България изпълнява функциите на Върховния

административен съд;
б) какви са компетенциите на Върховния съд към настоящия момент да контролира

актовете на МС и на министрите;
Един от основните проблеми, които стоят днес пред обществото и държавата, е точното

определяне компетенциите на ВС да упражнява съдебен контрол върху актовете на
правителството и на министрите. Този проблем придоби политически характер не само от
днешната политическа обстановка в страната и от липсата на предвиденото в Конституцията
законодателство, но и поради противоречивата практика на ВС. При предишното правителство
ВС стоеше на становището, че не е в неговите компетенции да се произнася по
законосъобразността на актовете на МС. При днешното правителство обаче прие, че е
компетентен и започна да отменя актове на МС.

Това са обективните днешни обстоятелства, които мотивираха сезирането на
Конституционния съд. Основният въпрос, по които той трябва да се произнесе, за да внесе със
своя акт конституционна стабилност между отделните висши държавни органи, е, какви са
компетенциите на ВС, и то към днешна дата. Държавната система трябва да функционира
оптимално и в този преходен период на изграждащите се нови и съществуващи стари структури и
отношения. Приемането на новата Конституция е един политически и юридически акт с
определено значение за развитие на обществото. Но не може автоматично с приемането на
Конституцията да се смени системата на управление и организация на обществото. Във връзка с
това се поставя въпросът, какви са компетенциите на ВС като заварена стара структура. Тя няма
да съществува за в бъдеще по силата на Конституцията, но в преходния период обществото и
държавата не могат да се лишат от нея.

II. Върховният съд на Република България изпълнява ли функциите на Върховния
административен съд?

Новата Конституция на Република България предвижда нова организация на обществото,
коренно различна от предишния исторически период. Предвижда се ново, демократично
управление, като за целта се изграждат съответни държавни органи и институции. Естествено е,
че с влизане на Конституцията в сила (13.07.1991 г.) това не може да стане веднага и
автоматично. Обективно е необходим един преходен период, през които се изграждат новите
държавни органи и институции. Конституцията поставя юридическото начало на реорганизацията
на обществото, или т. нар. "смяна на системата". За да може конституционните идеи и принципи
да се реализират напълно в живота, е необходимо не само образуването на предвидените в нея
държавни органи и институции, но и приемането на нови закони, основните от които тя
предвижда в своите текстове. Разбира се, това не може да стане на следващия ден след
приемането и. В този преходен период обикновено съжителстват старите заварени държавни
структури и закони с новите изисквания на Конституцията. Този период на "съвместно
съжителство" законодателят се е опитал да регламентира в "Преходните и заключителни
разпоредби" на Конституцията, за да се смекчи съществуващата колизия. Така че не мога да
възприема извода, направен в мотивите на Конституционния съд, че "в Конституцията не са



предвидени правила за действие на конституционните норми относно функционирането на
съдебната власт в периода до приемането на новите устройствени и процесуални закони". Във
връзка с това е предвиден § 4 ПЗРК, които гласи: "Определената с Конституцията организация на
съдебната власт влиза в действие след приемането на новите устройствени и процесуални закони,
които трябва да бъдат приети в срока по § 3, ал. 2." В глава VI "Съдебна власт" се предвижда нова
структура и организация на съдебната система (от двуинстанционно се преминава на
триинстанционно производство, изграждане на апелативни съдилища, ВКС, ВАС, нова
организация на следствието и прокуратурата и т.н.). За да стане всичко това, е необходимо да се
приемат нови устройствени и процесуални закони. Необходимо е време и затова законодателят е
дал инструктивния едногодишен срок (§ 3, ал. 2), които законодателният орган не е спазил поради
различни причини.

Но правораздаването не може да спре, докато се изградят новите структури, предвидени
в глава VI на Конституцията. Обществена необходимост е то да продължи да функционира, макар
и в старата си черупка. Следователно през този преходен период съществува старата структура на
съдебната система, съвместно с новите принципи и изисквания на Конституцията. Трябва да се
намери един разумен баланс между заварената организация на съдебната система и новите
конституционни изисквания. От тази гледна точка трябва да се преценяват разпоредбите на глава
VI от Конституцията, а не само по формалния белег, че Конституцията е влязла в сила на
13.07.1991 г. Към настоящия момент, примерно, е изпълнено изискването на чл. 130 от
Конституцията за образуването и функционирането на Висшия съдебен съвет (Закон за Висшия
съдебен съвет, ДВ, бр. 74/1991 г., изм., бр. 106/1991 г.), оформен е статутът на съдебните
магистрати (чл. 129, ал. 3 от Конституцията) и т.н. Но Конституцията поставя изисквания, които
все още не са постигнати (чл. 119, ал. 1, чл. 124 от Конституцията и др.).

В тази светлина трябва да бъде решен и поставеният въпрос - доколко ВС изпълнява
функциите на ВАС. В Конституцията няма специален текст, които да урежда този въпрос, и това
не е необходимо. Административно правораздаване е имало и при действието на старата
Конституция, има и сега. Друг е въпросът, доколко то е оптимално. Редица нормативни актове
уреждат административното правораздаване, вкл. функциите, ролята и компетенциите на ВС,
правата и задълженията на гражданите, прокуратурата и други органи (Закон за
административното производство (ЗАЛ), Закон за устройство на съдилищата (ЗУС), Закон за
административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закон за териториално и селищно
устройство (ЗТСУ), Закон за нормативните актове (ЗНА), Указ № 56 за стопанската дейност и
др.). Върховният съд е функционирал като най-висша съдебна инстанция в областта на
наказателното, гражданското, семейното, трудовото, вкл. и в административното право (основно
чрез своето III г.о.).

Конституцията предвижда изграждането на ВАС (чл. 119, ал. 1, чл. 125, ал. 1 от
Конституцията), който "осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на
законите в административното правораздаване". Основният закон дава възможност на
законодателя да реши, следва ли да се изграждат по-ниски по степен административни съдилища
(чл. 119, ал. 2 от Конституцията) или това административно правораздаване ще се осъществява от
общите съдилища (районни, окръжни, апелативни). С други думи, имало е и има
административно правораздаване и органи, които го осъществяват. Конституцията предвижда
изграждането на ВАС, но това не означава, че до неговото образуване съдилищата могат да
отказват административно правосъдие. Това важи и за ВС, като не споделям неговата по-стара
практика, че до изграждането на ВАС, той не може да разглежда административни дела
(Определение № 341/04.12.1991 г. по дело № 307/1991 г.; Определение от 04.12.1991 г. по дело №
253/1991 г.; Решение № 94/09.04.1992 г. по дело № 44/1992 г., Определение № 224/18.01.1993 г.
по дело № 1868/1992 г., Определение № 19/26.06.1992 г. по дело № 108/1992 г., Определение №
20/26.06.1992 г. по дело № 165/1992 г., Определение № 8/29.01.1992 г. по дело № 10/1992 г. и



др.).
Една такава позиция е в противоречие с конституционни принципи и норми, нарушаваща

основни права на гражданите (чл. 120, ал. 2 от Конституцията). Тя е в противоречие и с
действащото законодателство (прим. чл. 97 от Указ 56/1989 г.).

Разбира се, сега действащият ВС не е равнозначен на бъдещия ВАС, които е отделна
структура на съдебната система със свой председател, прокурори към него и т.н. Във
функционално отношение обаче, ВС в този преходен период изпълнява функциите и на бъдещия
ВАС в областта на административното правораздаване. Другото би било правен и житейски
абсурд, блокиращ цялостното правораздаване в държавата.

Следователно изводът е, че Върховният съд изпълнява функциите на предвидения в
Конституцията Върховен административен съд до приемането на новите устройствени и
процесуални закони.

Върховният съд в този преходен период не изпълнява само тези функции. Той има
правомощията на ВКС и ВАС при сформирането на Висшия съдебен съвет (чл. 130, ал. 3 от
Конституцията); при конституирането на Конституционния съд (чл. 147, ал. 1 от Конституцията);
да сезира Конституционния съд (чл. 150 и определение № 6/30.06.1992 г. по к.д. № 12/1992 г.) и
т.н. Върховният съд е една стара структура, която ще отмре, но в преходния период трябва да
поеме отговорността за реализиране на новите конституционни идеи и принципи, залегнали в
глава VI от Конституцията, а не да подхожда избирателно към тях. От една крайност, че въобще
не може да изпълнява функциите на ВАС, ВС стига до друга крайност, че всичко може (реш. №
83/01.04.1993 г. по дело № 53/1993 г., реш. № 165/07.06.1993 г. по дело № 106/1993 г., реш. №
202/08.07.1993 г. по дело № 149/1993 г. и др. Интерес представлява становището на ВС, изразено
в решение № 214/14.07.1993 г. по дело № 196/1993 г., с което се приема, че в компетенциите на
ВС е да отменя актове на МС, но не и акт на министър-председателя).

III. Какви са компетенциите на Върховния съд, изпълняващ функциите на Върховен
административен съд?

Това е основният въпрос по делото, отнасящ се до тълкуване на чл. 125 от
Конституцията. От отговора на този въпрос до голяма степен зависи нормалното функциониране
на държавния апарат в този преходен период при липсата на новите устройствени и процесуални
закони.

Един от основните белези на правовата държава (чл. 4 от Конституцията) е развито
административно правораздаване, което да защитава правата на гражданите и юридическите
лица, вкл. и от висши органи на изпълнителната власт. Без това е немислимо демократичното
общество. Следователно принципът е (т.нар. "обща клауза"), че всеки гражданин и юридическо
лице могат да обжалват всеки административен акт, които засяга техни права (чл. 120, ал. 2 от
Конституцията), вкл. и актове на МС и на отделни министри пред ВАС (чл. 125, ал. 2 от
Конституцията).

Проблемът е доколко този принцип, залегнал и в нашата Конституция, може да бъде
доведен докрай. Абсолютно всички ли актове на МС и на министрите подлежат на съдебен
контрол или е обективно необходимо да има изключения от принципа? Отнася се до големия
проблем за оптималното функциониране на държавата и баланса между защита интересите на
индивида и интересите на обществото.

Ако застанем на позицията, която прозира в решението на Конституционния съд, че към
настоящия момент всички актове на МС подлежат на съдебен контрол от ВС би се получил ефект,
засягащ държавността, устоите на гражданското общество и правата на гражданите.

Да помислим реалистично! Ако всеки гражданин или юридическо лице има право да
обжалва пред ВС всички актове на МС и на министрите, практически ще се стигне до блокиране
на изпълнителната власт, до блокиране управлението на държавата, а оттам и до възможността за
разрушаване на държавността. Всяко правителство има своите опоненти. Не е обективно



възможно правителствените актове да удовлетворяват всички виждания, идеи, интереси на
абсолютно всички граждани в държавата. Правителството приема стотици свои актове и ако те
могат да се отнесат до съдебната власт от всеки гражданин и юридическо лице, ще се стигне до
блокиране на изпълнителната власт, която е също толкова независима, колкото и съдебната в
рамките на своите компетенции. Следователно трябва да се намери баланс между защитата на
индивидуалните права и общодържавните интереси на обществото.

Сравнителният анализ доказва това твърдение. Всички държави с развити демократични
системи (например Франция, Германия, Италия, Испания) имат обособено административно
правораздаване, но изключват от обекта на съдебния контрол редица актове на висшата
администрация.

Нашият исторически опит е в същата насока. Административното правораздаване
съществува още от Търновската конституция, но като обособена система от органи е от 1912 до
1948г., когато е съществувал ВАС. И през този период не всички актове на администрацията са
подлежали на съдебен контрол. Така например в чл. 31 от Наредба-закон за административното
производство от 1934 г. е казано: "Не са подсъдни на Върховния административен съд: 1) делата,
които по действуващите закони са подсъдни на обикновените съдилища; 2) висшите
правителствени актове; 3) актовете по назначаване, повишаване, понижаване, преместване,
командироване, отстранение и уволнение на всички държавни и общински служители; 4) делата,
разрешението на които по законите е предоставено на свободното усмотрение на органите на
властта; 5) дисциплинарните дела на служители в държавни и обществени учреждения."

Нашият и чуждият исторически и правен опит показва, че определени актове на висшата
администрация трябва да бъдат изключени от съдебен контрол.

Тези идеи са развити в нашата Конституция. Веднъж от гледна точка на правото на
защита, прогласени в чл. 56 от Конституцията и конкретизирани в областта на
административното правораздаване в чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Всеки гражданин и
юридическо лице може да обжалва всеки административен акт "освен изрично предвидените в
закона". Конституцията предвижда като изключения, че чрез закон могат да се въвеждат известни
ограничения. В тази връзка трябва да се тълкува и чл. 125, ал. 2 от Конституцията, които гласи:
"Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на
Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона."

Пределно ясна е идеята, вложена в този конституционен текст, че могат да се определят
конкретни актове на МС и на министрите, които не подлежат на съдебен контрол, вкл. и за
законосъобразност.

Сега съществуват старите съдебни структури. Няма Закон за устройство на съдебната
власт, Закон за Върховния административен съд и процесуалните закони, които точно да очертаят
компетенциите на съдилищата, вкл. и на ВАС. Конституционният съд не е законодателен орган, за
да посочи кои актове на Министерския съвет не подлежат на съдебен контрол, а решава
обществения и правен проблем към настоящия момент. В бъдещото законодателство би следвало
да се изключат от съдебен контрол актовете на правителството и на отделни министри, свързани с
външната политика, държавната сигурност, отбраната и т.н. Между впрочем такива ограничения
са предвидени в проекта, внесен в Народното събрание от предишното правителство (чл. 5. ЗВАС
гласи: "Не подлежат на разглеждане от Върховния административен съд: 1) делата, за които със
закон е определена друга подсъдност; 2) жалбите и протестите за отмяна на актове, с които: а) се
упражнява или се отказва упражняването на законодателна инициатива; б) в съответствие с
Конституцията и закона се отправят предложения или се отказва отправянето на предложение до
президента за издавано на актове или извършване на действия; в) се осъществява външната
политика на страната; г) се регламентират или решават въпроси, свързани с обявена война или
обявено BOCHHQ или извънредно положение; д) се регламентират или вземат мерки,
предизвикани от стихийни бедствия или тежки производствени аварии; з) жалбите и протестите



за отмяна на актове, които според други закони не подлежат на обжалване, ако с тези актове не се
създават задължения или не се засягат права и законни интереси на физически и юридически
лица." По принцип такива ограничения са напълно обосновани, защото е недопустимо обжалване
пред ВАС примерно на актове на МС, с които се сезира КС или акт на началника на Ген. щаб,
свързан с отбраната на страната. Така, ако се застане на позицията, че абсолютно всички актове
на МС подлежат на контрол от ВС, това означава, че решението на МС да сезира КС може да бъде
обжалвано пред ВС и той да го отмени. Умишлено давам този пример, за да се разбере правният
абсурд на становището, че всички актове на МС подлежат на съдебен контрол от ВС.

Посочих по-горе, че КС е призван да реши проблема при сега действащата
конституционна уредба и текущо законодателство. Какво ще бъде бъдещото законодателство, вкл.
и компетенциите на ВАС, може да се преценява от КС тогава, когато това законодателство е факт.

В настоящия момент имаме редица нормативни актове, които уреждат
административното правораздаване. Тези актове не са отменени от парламента (§ 3, ал. 2 от
Конституцията) и те са действащо право, което регулира определен кръг от обществените
отношения. Нещо повече. Един от основните актове в административното правораздаване,
какъвто е Законът за административното производство (ДВ, бр. 90 от 1979 г.; изм., бр. 9 от 1983
г., бр. 26 от 1988 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 25 и 61 от 1991 г. и бр. 19 от 1992 г.), е изменен и
допълнен при действието на новата Конституция.

Следователно Конституцията допуска изключение от принципа, че всеки гражданин и
юридическо лице може да обжалва административния акт (чл. 120, ал. 2 от Конституцията) и от
принципа, че всички актове на МС подлежат на съдебен контрол от ВАС (чл. 125, ал. 2 от
Конституцията). Така се поставя въпросът, какво е сега действащото законодателство,
определящо компетенциите на ВС, изпълняващ функциите на ВАС. След като няма нови
устройствени и процесуални закони, трябва да приемем в името на правната сигурност и
стабилност сега действащите нормативни актове. Друг изход няма, защото никой не ги е отрекъл
и все още никой не е приел новите, които ще ги отменят.

Като пример ще посоча чл. 97 от Указ 56 за стопанската дейност, които упълномощава
ВС, изпълняващ функциите на ВАС, да отменя нормативни . актове и решения на МС и на други
държавни органи, които противоречат на указа; чл. 36 от ЗАП дава право на ВС да отменя актове
на министри и ръководители на други ведомства, непосредствено подчинени на МС; чл. 15 ЗНА
постановява, че правораздавателните органи не трябва да прилагат актове на МС и отделни
министри, ако те противоречат на нормативен акт от по-висша степен; чл. 44, т. 2, б. "а" ЗУС
посочва състава на ВС, които разглежда молбите и предложенията за отмяна на подзаконови
нормативни актове и решения на МС и т.н. Тези нормативни актове уреждат процедурата за
разглеждане на делата, сроковете, в които могат да се атакуват административните актове,
състава на съда, които разглежда тези дела, доказателства и т.н. Това е днешното действащо
административно право, което трябва да се преценява с оглед конституционните изисквания.

Не мога да възприема становището, изразено в мотивите на Конституционния съд, че
"нормата на чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на съдилищата е неприложима след
влизането на Конституцията в сила". Какво значи "неприложима"? Ако тази норма противоречи
на Конституцията (чл. 149, ал. 1, т. 2 и § 3, ал. 1), то тя е противоконституционна и съдът
трябваше да я обяви за такава, като посочи обаче точно на кой текст от Конституцията тя
противоречи, а не мимоходом да говори за неприложимост. Тази норма не отнема, а дава право на
ВС да разглежда молби и предложения за отмяна на подзаконови нормативни актове и решения
на Министерския съвет и на други държавни, обществени и стопански организации, когато това е
предвидено в закон или указ. Този текст е от 1990 г. (ДВ, бр. 31/1990 г.) и е една от стъпките в
правилната насока на разширяване съдебния контрол над актовете на висшата изпълнителна
власт. Върховният съд аргументира своите решения, като се назовава на чл. 43, ал. 1, т. 3 ЗУС, за
да обоснове компетентността си да отменя правителствени актове, а Конституционният съд



обявява този текст за "неприложим". Ако Конституционният съд беше последователен в
становището си, то трябваше да посочи кои актове и норми в областта на административното
правораздаване са противоконституционни, за да се внесе яснота и безспорност в
правоприлагането.

Изводът е: ВС изпълнява функциите на ВАС до приемане на новите устройствени и
процесуални закони. Конституцията допуска отделни актове на висшата администрация да не
подлежат на съдебен контрол (с арг. от чл. 120, ал. 2 и чл. 125, ал. 2). Сега действащото
законодателство е това, което определя компетентността на съдилищата, вкл. и на ВС,
изпълняващ функциите на ВАС, в областта на административното правораздаване.

За да се отговори на искането на МС и на обществената потребност, от мое гледище
диспозитивът на решението на КС трябва да има следното съдържание: "Върховният съд на
Република България изпълнява функциите и на Върховния административен съд до приемането
на новите устройствени и процесуални закони в рамките на компетенциите, дадени му от сега
действащото законодателство. "

Особено мнение на съдията Александър Арабаджиев
На поставения за тълкуване въпрос - относно компетентността на Върховния съд да

упражнява правомощията на Върховния административен съд при спорове за законността на
актовете на Министерския съвет и на министрите до приемане на новите устройствени и
процесуални закони за съдебната власт - не може да бъде даден еднозначен отговор, т.е. да се
отговори само положително или само отрицателно.

1. В търсене на отговор на този въпрос чрез тълкуване на Конституцията, при наличието
на недвусмисленото "да", което дава решението на Конституционния съд (КС), е уместно
най-напред да се изложат предполагаемите аргумента на обратното становище, според което
Върховният съд (ВС) не може да упражнява предвидената в чл. 125, ал. 2 от Конституцията
компетентност на Върховния административен съд (ВАС) по спорове за законността на актовете
на Министерския съвет (МС) и на министрите. В общата полемика такива аргумента са намерили
място в редица актове на ВС, част от които са посочени в искането на МС, въз основа на което е
образувано производството по к.д. № 13 за 1993 г. (Доколкото тази полемика разкрива един
"спор", възможността той да се развие в рамките на Конституцията е предмет на обсъждане
по-долу.)

Тъй като КС не упражнява инстанционен контрол върху актовете на ВС, съображенията,
с които в първоначалната си практика ВС е отказвал да приема - за разглеждане жалби срещу
актове на МС, не подлежат на преценка като такива. Ето защо възможните аргумента, които
обосновават подобно разрешение, се излагат тук в следния порядък:

- Конституцията на Република България от 1991 г. установява в своя чл. 119, ал. 1
системата на съдилищата, които осъществяват правораздаването. Тя включва: Върховен
касационен съд, Върховен административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни
съдилища. Вижда се, че се въвеждат две изцяло нови върховни съдебни инстанции "Върховен
касационен съд (ВСК) и ВАС, като в разпоредбите на чл. 124 и 125 е определена съответно
тяхната компетентност.

- Възникването на двете съдилища не настъпва непосредствено с влизането в сила на
Конституцията. За това е необходимо приемането на съответни устройствени и процесуални
закони. Конституционният законодател е предвидил тази необходима предпоставка и затова в § 4
от Преходните и заключителните разпоредби е посочил, че определената в Конституцията
организация на съдебната власт влиза в сила след приемането на посочените закони. Указана е и
необходимостта тези закони да бъдат приети в срока по § 3, ал. 2 - една година от влизането на
Конституцията в сила.



- Следователно, до приемането на устройствени закони не се създават нито ВКС, нито
ВАС, а продължава да съществува и функционира заварената от Конституцията съдебна система
при условията на заварената законодателна уредба. Тази уредба установява параметрите на
техните правомощия. Те са такива, каквито ги определя действащото законодателство. Така както
очевидно не може да се поддържа, че ВС действува като ВКС и че въобще функционира
касационното производство, не може и да се счита, че същият ВС действува като ВАС и
осъществява предвидените в чл. 125 от Конституцията правомощия на ВАС.

- Осъществяването на тези правомощия не може да бъде отделено от органа, на които са
представени. Те не съществуват сами за себе си, а само като функции на съответния орган. След
създаването на този орган - чрез нарочен устройствен закон - и възникването на субекта на
правомощията става възможно и тяхното правомощие.

- Нещо повече. При липсата на устройствен закон не е известно в какво се състоят тези
правомощия, респ. в какъв обем са и при какви условия се реализират. В този смисъл
поставеният за тълкуване въпрос не се изчерпва с това, дали ВС може да упражнява
правомощията на ВАС до неговото създаване (ако така се перифразира предметът на делото), а
включва и питането, кои са тези правомощия и при какви условия могат да се упражняват. Ако
същият въпрос се сведе до компетентността по чл. 125, ал. 2 от Конституцията - ВС да се
произнася по спорове за законността на актове на МС и на министрите, както всъщност е
формулиран в определението на КС по допустимостта на искането, неизбежно се очертават
отбелязаните две негови измерения: а) наличието на орган, които притежава определени
правомощия; б) възможност същите правомощия да съществуват сами за себе си и да бъдат
упражнявани от друг орган. Като се добави към тази проблематика и това, че самите правомощия
не са известни като предпоставки и обем, може да се заключи, че създадената от Конституцията
възможност да се оспорва законността на актовете на МС и на министрите - чл. 120, ал. 2 и чл.
125, ал. 2 от Конституцията - може да се реализира само след създаването на ВАС. Така трябва да
се схваща и изискването на § 4 относно приемането на нови устройствени и процесуални закони.
Вярно е, че с тяхното приемане се свързва най-вече въвеждането на съдебната система със
структурата, която тя има според Конституцията. Но също така е вярно, че именно новите
устройствени и процесуални закони трябва да определят компетентността на ВАС (като
евентуално изключат от съдебен контрол някои актове) и производството за отмяна на
административни актове (вкл. условия за допустимост на жалбите, срок за обжалване, състав на
съда, ред за разглеждане на жалбите). Необходимостта от определяне със закон на конкретните
предели на компетентността и на реда, по който ще се разглеждат жалбите срещу актове на МС и
на министрите, има значение на условие за осъществяване на съдебен контрол върху въпросните
актове.

2. Изложени от името на трето лице, горните разсъждения имат за резултат отрицателен
отговор на поставения въпрос, отричащ компетентността на ВС да упражнява правомощията на
ВАС при спорове за законността на актовете на МС и на министрите до приемане на новите
устройствени и процесуални закони за съдебната власт. Логиката на тези разсъждения обаче
трябва да бъде прекъсната и основания за това се съдържат в самата Конституция. От една
страна, Конституцията поначало предвижда съдебен контрол за законност на актовете и
действията на административните органи (чл. 120, ал. 1), като на гражданите и юридическите
лица е дадена възможност да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен
изрично посочените от закона (чл. 120, ал. 2). От друга страна, поставеният проблем трябва да
бъде разгледан - освен на "езика на институциите" - и на "езика на основните права на
гражданите".

По силата на чл. 120, ал. 1 от Конституцията съдилищата притежават компетентността да
осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи.
Съществуването на такъв контрол, както правилно се подчертава в решението на КС, е атрибут на



правовата държава (чл. 4, ал. 1) и чрез неговото функциониране се реализира оптимално
принципът на разделението на властите (чл. 8), като посредством него се проявява "възпиращото"
въздействие, което отделните власти упражняват една спрямо друга; на последно място, но с
най-съществено значение, както отделно ще бъде подчертано - чрез този контрол се реализира
защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица (чл. 117, ал. 1).
Става дума за компетентност, чисто възникване и упражняване не е в зависимост от приемането
на нови устройствени или процесуални закони за съдебната власт, а и се предоставя със самата
Конституция. Щом е така, не е необходима определена институционна структура, за да се въведе
в действие съдебният контрол върху административните актове. В този смисъл, от тълкуването на
чл. 125, ал. 2 от Конституцията следва, че в случаите на оспорване законността на актовете на МС
(или на министрите) съдебната система е поначало овластена да се произнася по такива спорове,
така че не е нужно да се чака създаването на ВАС, за да получи конституционното овластяване
институционна форма.

Още повече това е така, когато обсъжданата компетентност бъде погледната през
призмата на функцията и да служи като средство за защита на основните права на гражданите.
Като предоставя възможност на гражданите и юридическите лица да обжалват всички
административни актове, които ги засягат, чл. 120, ал. 2 им поставя в ръцете едно реално и
ефикасно средство да бранят своите основни права. Нещо повече. Възможността да се търси
съдебна защита срещу актовете и действията на административните органи се превръща сама по
себе си в право. В този смисъл систематически разпоредбата на чл. 120, ал. 2 в разглеждания й
аспект принадлежи и към глава втора на Конституцията, т.е. стои с единия си крак там, за да
гарантира - наред с други конституционни механизми - реалността на основните човешки права.

3. Това тълкуване на чл. 125, ал. 2 във връзка с чл. 120 и чл. 117 от Конституцията води
по същество до разрешението, което е залегнало в решението на КС. То обаче не изчерпва цялата
проблематика на поставения за тълкуване въпрос. Ето защо отговорът, който решението дава на
този въпрос, не е пълен и не е изцяло в съответствие с конституционните разпоредби. Самата
Конституция съдържа ограничения на съдебните правомощия при осъществяване на съдебен
контрол върху административните актове. Ограниченията са две и се съдържат в разпоредбите на
чл. 120, ал. 2. Според едното гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред
съдилищата административните актове, "...които ги засягат". Това означава, че правото на
гражданите и юридическите лица да обжалват административните актове пред съдилищата се
свързва с наличието на личен и пряк интерес от отмяната на обжалвания акт. От друга страна,
чрез формулирането на т.нар. "обща клауза" разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията
изключва от действието на съдебния контрол върху административните актове актовете, които са
изрично посочени от закона. Следователно Конституцията допуска чрез закон да се определят
категории административни актове, които не подлежат на съдебен контрол, респ. на разглеждане
от ВАС. Както е отбелязано в решението на КС, този подход е издържан и в духа на
историческата традиция (срв. напр. понятието "висши правителствени актове", което фигурира в
Закона за административното правосъдие от 1912 г., както и в чл. 31, т. 2 от Наредбата-закон за
административното правосъдие от 1934 г., както и т. 3-5 на същия текст) и в сравнителноправен
аспект. Видовете неподсъдни правителствени актове могат да бъдат няколко. В тази категория се
включват преди всичко споменатите вече "висши правителствени актове" (понятие от една вече
остаряла терминология), с които се упражнява една конституционно детерминирана дейност на
правителството (напр. законодателна инициатива или отправяне на предложение до президента за
издавано на съответни актове, когато това е предвидено в Конституцията). Но могат да се
включат и т. нар. "дискреционни актове", с които административните органи упражняват
предоставеното им от закона право на свободно усмотрение.

При очертаването на евентуалните видове административни актове, които не подлежат на
съдебно разглеждане, трябва да е ясно, че КС не може да разсъждава върху някакво



антиципирано законодателство, след като липсва позитивноправна уредба на изключенията,
съобразена с действащата Конституция, а заварената от Конституцията законова уредба е
построена по-скоро върху т. нар. "изброително начало", което е обратно на "общата клауза" в
смисъл, че се считат за подсъдни само изрично изброените административни актове (обикновено
посочени от закони), а не всички административни актове (с изключение на някои, които са
изрично посочени от закона). Още по-малко е допустимо в решение на КС да се замества
липсващата законова уредба и да се определят пределите на подсъдността на административните
актове или редът на производството по дела за отмяна на административните актове. Но е
необходимо да се очертаят - чрез тълкуване на Конституцията и оставайки на плоскостта на това
правомощие на КС - конституционните предели, в които компетентността на ВАС до приемането
на устройствения и процесуален закон за него може да се упражнява от ВС. В противен случай
ще се окаже - а в това именно се състои ефектът от решението на КС, - че в периода до
създаването на ВАС ще може повече, доколкото е допустимо да се прогнозира, че бъдещият
устройствен закон за ВАС ще бъде съобразен с Конституцията. В този смисъл, когато се отговаря
на въпроса, дали ВС може да упражнява правомощията на ВАС по чл. 125, ал. 2 от Конституцията
до създаването на последния, трябва да е ясно какви са правомощията на ВАС или поне - в какви
предели е допустим положителният отговор на този въпрос. И понеже въпросът се задава в
условията на липсваща законодателна уредба и е обусловен от тази липса, отговорът трябва да
държи сметка за Конституцията.

Именно в това отношение е "дефицитът" на решението на КС. Това е и основанието на
настоящите "резерви". По начина, по който се дава поисканото от МС тълкуване, правомощията
на ВС се оказват - макар и за периода до създаването на ВАС, - безпределни. Такова разрешение
не е в съгласие с Конституцията. То не съответства на тълкуването на чл. 125, ал. 2 във връзка с
чл. 120, ал. 2, както и на други конституционни положения, които уреждат главно правовата
държава (чл. 4, ал. 1) и разделението на властите (чл. 8).

Когато гражданският съд упражнява съдебен контрол за законност върху актовете и
действията на административните органи (в конституционен контекст, а и с оглед предмета на
делото това означава - по отношение на изпълнителната власт) въпросът за съотношението между
властите придобива измерения, които надхвърлят действащата у нас и традиционно позната за
страната конституционна рамка. Естествено, традициите на българския конституционализъм са
източник на аргументи по разглеждания въпрос само с оглед средствата на историческото
тълкуване. Изводът, който от такова тълкуване може да бъде направен, както вече се спомена, е,
че съдилищата действат по отношение на административните актове в рамки, които са
определени от закона. Административното правосъдие или - казано с по-общи понятия -
съдебният контрол върху изпълнителната власт не е самоотвоювано ("самонаправено")
правомощие на съдилищата. По тази причина на българския конституционализъм - като доктрина
и като практика - е чужда идеята за т. нар. "правосъдна държава" или за "правосъдно
управление".

В още по-малка степен е допустимо реализирането на тази идея при условията на
действащата Конституция, независимо от липсата на закон, който учредява ВАС и определя обема
на правомощията му. В разпоредбата на чл. 120, ал. 2, както се подчерта, се съдържа
ограничението, което поначало служи като конституционна основа за бъдещите закони, а може да
служи като основа за исканото тълкуване, за да се разреши проблемът на преходния период. Ето
защо чл. 125, ал. 2 трябва да бъде тълкуван във връзката му с чл. 120, ал. 2. След като в чл. 120,
ал. 1 е установено, че съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на
административните органи, чл. 125, ал. 2 посочва кой е органът, който осъществява този контрол
спрямо актовете на МС и на министрите. Всички съдилища, вкл. и ВАС, могат да действат в
рамките, определени от чл. 120, ал. 2. Това в пълна степен се отнася и за ВС в течение на
преходния период. И понеже исканото тълкуване е предизвикано от конкретна правна ситуация,



то (тълкуването) трябва да разреши ситуацията, като очертае и разграничителната линия, до която
може да се простира. Тази линия не може да бъде търсена другаде освен в Конституцията. Тя
преминава там, където съдебният контрол върху административните актове се явява абсолютно
необходим - при наличието

на личен и пряк интерес, когато са нарушени основни човешки права и свободи. Самото
функциониране на този контрол на равнище, което обхваща актовете на МС и на министрите, е в
настоящия период - при липсата на законова база и институционна форма - конституционно
обусловено: за да може да се даде защита на основните права и свободи на гражданите чрез
средствата на административното правосъдие. Щом е така, именно в това се състои и
допустимият предел, в който ВС може да се произнася по споровете за законността на актове на
МС и на министрите. Останалите "въздържащи фактори", които имат място при разглеждането на
тези спорове, е необходимо да бъдат конструирани от самия ВС, за да не се прекрачи
конституционно установената граница, отвъд която се напускат целите на административното
правораздаване и недопустимо се навлиза в "територията", определена от Конституцията за други
клонове на властта.


