
РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО
ДЕЛО № 9 ОТ 1994 Г.

Обн. ДВ. бр.78 от 27 Септември 1994г.
(Обнародвано – ДВ, бр. 78 от 1994 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, при участието на
секретар-протоколчика Гергана Иванова в закрито заседание, проведено на 15 септември 1994 г.,
разгледа конституционно дело № 9 от 1994 г., докладвано от съдията Милена Жабинска.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.
Образувано е по искане на президента на републиката за установяване на

противоконституционността на чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 59 от 1994 г.) и
§ 8 и 11 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон. Изложено е становище за
нарушения на чл. 129, ал. 3, чл. 130, ал. 2 и 4 от Конституцията и § 5 от преходните и
заключителните и разпоредби. Твърди се още, че с решение № 3 от 3 април 1992 г. по
конституционно дело № 30 от 1991 г. Конституционният съд е възприел разбирането, че в чл. 130,
ал. 2 от Конституцията са посочени изчерпателно изискванията, на които трябва да отговарят
изборните членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Тази конституционна разпоредба прегражда
възможността законодателят да въвежда ограничения по тесен профилиран белег на
юридическата професия, които би преценил като целесъобразни. Понятието "юристи" обхваща
всички категории юристи, вкл. и действащи адвокати.

С определение на Конституционния съд от 28 юли 1994 г. искането на президента е
прието за разглеждане. Със същото определение като заинтересувани страни по делото са
конституирани Председателството на Народното събрание, Върховният съд, главният прокурор,
Висшият съдебен съвет, министърът на правосъдието, Националната следствена служба и
Висшият адвокатски съвет. В изпълнение на предоставената им възможност становища по
искането са изразили заместник главният прокурор, Висшият съдебен съвет,
заместник-министърът на правосъдието и Висшият адвокатски съвет.

В становището на заместник главния прокурор се поддържа, че освен посочените от
президента нарушения на Конституцията атакуваните разпоредби са противоконституционни
поради нарушаване разпоредбите на чл. 133 и чл. 129, ал. 2 от Конституцията. С чл. 133 е
възложено на Народното събрание да уреди със закон само организацията и дейността на Висшия
съдебен съвет, а не и условията, на които трябва да отговарят неговите членове, за да бъдат
избирани, предсрочно освобождавани и пр. Освен това чл. 133 не предвижда възможност да се
даде обратна сила на новите изисквания. Параграф 8 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за съдебната власт противоречи и на чл. 129, ал. 2 от Конституцията, съгласно който
главният прокурор се избира за седем години.

В становището на Висшия съдебен съвет се поддържа, че не е налице конституционно
основание за прекратяване на избрания през 1992 г. ВСС. Законът за съдебната власт (ЗСВ) не
прекратява пълномощията на членовете на ВСС, които са избрани за срок от пет години. Няма
основание да се провеждат избори за нови членове на съвета.

Според заместник-министъра на правосъдието разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗСВ не е
противоконституционна. Не се въвежда ново изискване за изборните членове на ВСС, а се
конкретизира понятието "висок професионализъм". Параграф 8 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСВ е противоконституционен, тъй като противоречи на чл. 129 от Конституцията.
Относно § 11 от същите разпоредби се изтъква, че Конституционният съд се е произнесъл с
решение № 3 от 1992 г.по аналогичен случай.

В становището, изразено от Висшия адвокатски съвет, са изложени аргументи за



противоречие на чл. 16, ал. 1 ЗСВ и § 8 и 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ
с чл. 6, ал. 2, чл. 129, ал. 3, чл. 130, ал. 2 и 4 от Конституцията, § 5 от нейните преходни и
заключителни разпоредби и с чл. 25 от Международния пакт за гражданските и политическите
права.

Като доказателства по делото са приети стенограмите от пленарните заседания на
Народното събрание от първо и второ четене и протоколите от заседанията на Законодателната
комисия.

За да се произнесе по направеното искане, Конституционният съд взе предвид следното:

I
По чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗСВ предвижда Висшият съдебен съвет да се състои от

двадесет и пет членове - юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат
най-малко петнадесет години юридически стаж, от които не по-малко от пет години като съдия,
прокурор, следовател или хабилитиран научен работник по право.

Съгласно чл. 130, ал. 2 от Конституцията за членове на Висшия съдебен съвет, които не
са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества,
които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж. Смисълът на нормата може
правилно да се разкрие, като се разгледа в логическа връзка с другите конституционни
разпоредби, отнасящи се за съдебната власт (чл. 117 - 133 от Конституцията).

Поради безпрецедентния характер на прехода към демокрация преустройството на
съдебната система в посттоталитарното общество не би могло да се извърши с еднократен акт. То
е труден и продължителен процес. Конституцията предвижда принципно нова уредба на
структурите на съдебната власт, които ще действат на основата на нови организационни и
функционални принципи.

Основополагащ принцип е, че съдебната власт е независима - чл. 117, ал. 2 от
Конституцията. Една от гаранциите за тази независимост е правото и сама да назначава,
понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите - чл. 131
от Конституцията. За тази цел е създаден специфичен съдебен орган с точно определени
административни и организационни правомощия. Това е Висшият съдебен съвет - чл. 130 от
Конституцията.

Целта на разпоредбата на чл. 130, ал. 2 от Конституцията е да определи професионалните
изисквания за състава на ВСС. В нормата се съдържат минималните изисквания, които трябва да
бъдат спазени, без да се прегражда възможността на законодателя да въвежда допълнителни
условия, които би счел за целесъобразни. Не е изключена възможността да се предвиждат и други
изисквания за необходимите професионални качества на членовете на ВСС и да се допускат
ограничения, когато такива качества липсват.

Поначало конституционната норма се характеризира с висока степен на правна
абстракция. Много често, за да бъде приложена, тя трябва да бъде конкретизирана от нормите на
обикновеното законодателство. В случая чл. 133 от Конституцията изрично препраща към
обикновения закон за конкретна уредба на организацията и дейността на ВСС. Във връзка с това
неоснователен е доводът, че изискванията за избираемост на членовете на ВСС не се включват в
организацията му. Съгласно чл. 130 от Конституцията Висшият съдебен съвет е колективен орган
на съдебната власт. Това означава, че организацията на ВСС е организация на неговите членове.
Избирането и освобождаването на членовете на ВСС е елемент от неговата организация и
конкретното им регламентиране е предоставено да се извърши със съответен закон. Разбира се
този закон трябва да бъде съобразен с юридическата сила на Конституцията като върховен закон.

Изискването за специален юридически стаж е конкретизация на конституционна основа



на изискването за високи професионални качества. Специалният стаж е част от общата
продължителност на изискуемия се стаж и се придобива при изпълнение на юридическа дейност
като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран научен работник по право. То е изискване на
основание признака професионализъм и е допустимо с оглед повишаване професионалното
равнище на членовете на ВСС. Това е съвместима с Конституцията законова целесъобразност.
Може да се спори доколко е било оправдано съображението на законодателя за необходимостта от
този специален юридически стаж, но това е вече спор за целесъобразността на правната уредба, с
която не се нарушава Конституцията.

Безспорно професионалните качества се придобиват въз основа на съответна подготовка,
способности и опит в определена област. Продължителността на общия и специален юридически
стаж не е абсолютен критерий за професионализъм, но е предпоставка за него. Обемът и
характерът на предоставените правомощия на ВСС изискват неговите членове да имат стаж и в
тази област на юридическа дейност.

Неоснователен е доводът, че с решението по конституционно дело № 30 от 1991г.
Конституционният съд се е произнесъл по аналогичен случай. С посоченото решение бе
отхвърлено искането за обявяване на противоконституционност на § 1 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет (ДВ, бр. 106 от 1991 г.). С тази разпоредба бе
отменена ал. 4 на чл. 2 от Закона за Висшия съдебен съвет (ДВ, бр. 74 от 1991 г.), която
забраняваше избирането на действащи адвокати за членове на ВСС. С решението си
Конституционният съд прие, че понятието "юристи" по смисъла на чл. 130, ал. 2 от
Конституцията обхваща всички юристи, вкл. и действащите адвокати. Изискването за специален
юридически стаж по чл. 16, ал. 1 ЗСВ не е аналогично на забраната за участие на действащи
адвокати в състава на ВСС. В единия случай изискването е на основание признака
професионализъм, а в другия се забранява на определена категория юристи да участват в състава
на ВСС независимо от техните професионални качества, вкл. и с оглед на техния общ и
специален юридически стаж. Няма забрана за членове на ВСС да бъдат избирани действащи
адвокати, юрисконсулти и други юристи, ако отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 1 ЗСВ.

Неоснователен е доводът за противоречие на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗСВ с чл. 6, ал.
2 от Конституцията и чл. 25 от Международния пакт за гражданските и политическите права. В
чл. 6, ал. 2 от Конституцията са посочени изчерпателно социалните признаци за недопускане на
ограничение на правата. Между тези признаци не фигурира признакът професионализъм и не е
изключена възможността да се предвиждат изисквания за необходими професионални качества за
заемане на определени длъжности и да се допускат ограничения, когато такива качества липсват.
Създаването на различия, основани на изисквания за професионализъм, е в съответствие и с
международните договори, по които България е страна, и не нарушава равенството на гражданите
пред закона.

По изложените съображения чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт не е
противоконституционен.

II
По § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ.
Съгласно чл. 131 от Конституцията съдиите, прокурорите и следователите се

освобождават от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет, което се взема с тайно гласуване.
Според чл. 129, ал. 3 от Конституцията съдиите, прокурорите и следователите стават

несменяеми след навършване на тригодишен стаж на длъжността, която заемат. Съгласно § 5 от
преходните и заключителните разпоредби на Конституцията заварените при влизането и в сила
съдии, прокурори и следователи придобиват предвидената в чл. 129, ал. 3 несменяемост, ако в
срока по същия параграф не бъде взето решение от Висшия съдебен съвет, че не притежават



необходимите професионални качества.
Разпоредбата на чл. 133 от Конституцията предвижда условията и редът за назначаване и

освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, както и за осъществяване
на тяхната отговорност да се уреждат със закон. Несъмнено съобразно изискванията на чл. 5, ал.
1 от Конституцията този закон не би могъл да противоречи на конституционната норма, респ. да я
променя.

Съгласно § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ съдиите и
прокурорите, които не отговарят на изискванията за заеманата от тях длъжност, се освобождават
от нея с влизането на този закон в сила.

В противоречие с разпоредбата на чл. 131 от Конституцията § 8 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСВ предвижда освобождаването от длъжност на съдиите и
прокурорите, които не отговарят на изискванията, да стане по силата на закона с влизането му в
сила.

Заварените при влизането в сила на ЗСВ съдии и прокурори са такива, които са
навършили три години стаж на длъжността, която заемат, и такива, които имат по-малко от три
години стаж на съответната длъжност. Тези, които са навършили три години стаж на длъжност
съдия или прокурор към този момент, са придобили предвидената в чл. 129, ал. 3 от
Конституцията несменяемост.

Законът за съдебната власт поставя нови изисквания относно продължителността на
юридическия стаж, необходим за назначаване на съдии и прокурори. Предвижда се специален
юридически стаж за съдиите и прокурорите в някои от съдилищата и прокуратурите. Поставя се
въпросът имат ли действие тези изисквания и по отношение на заварените при влизането в сила
на ЗСВ съдии и прокурори, които са станали съгласно чл. 129, ал. 3 от Конституцията
несменяеми на длъжността, която заемат, но не отговарят на изискванията, предвидени в ЗСВ. По
същество това е също въпрос за конституционността на § 8 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСВ.

Съдебната власт е структурно и функционално обособена. Тя осъществява правосъдната
функция на държавата и от това произтича необходимостта от гаранции за независимостта и.
Такава гаранция за независимостта на съдиите, прокурорите и следователите е тяхната
несменяемост. Тя ги прави независими от другите държавни органи при осъществяване на
техните правомощия. Несменяемостта е качество, което се придобива и загубва при определени
от Конституцията условия. При определяне по силата на чл. 133 от Конституцията чрез закон
условията и реда за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и
следователите законодателят е длъжен да се съобрази с конституционно установената гаранция за
независимост в чл. 129, ал. 3. Това е така, защото Конституцията е върховен закон и другите
закони не могат да и противоречат. С § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ не
се зачита придобитата по чл. 129, ал. 3 от Конституцията несменяемост на тези заварени съдии и
прокурори, които не отговарят на установените в ЗСВ нови изисквания за продължителност на
общия и специален юридически стаж.

По изложените съображения § 8 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ е
противоконституционен.

III
По § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ.
Според чл. 133 от Конституцията организацията и дейността на ВСС се уреждат със

закон. Този подход на конституционния законодател не е отрицание на принципа за
непосредственото действие на конституционните норми. Институционализацията на принципа за
независимостта и самостоятелността на съдебната власт се осъществява не само чрез



конституционно прокламиране, но и чрез законово регламентиране на съдебната система и
съответно гарантиране. Във всички възможни варианти тя трябва да се разглежда в контекста на
правовата държава и върховенството на конституционните норми.

Висшият съдебен съвет е нова институция в държавната организация на Република
България, създаден по примера на някои европейски държави. Дефинитивно той е орган на
съдебната власт. От неговите правомощия става ясно, че не е правосъден, а висш
административен орган, който осъществява ръководство на структурите на съдебната власт.
Правното положение, ролята и мястото на ВСС в системата на съдебната власт са установени в
Конституцията.

Според § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ членовете на ВСС се
избират в едномесечен срок от влизането на закона в сила. Определянето на срок за избиране на
членовете на ВСС предпоставя прекратяване дейността на досегашния ВСС, въпреки че това не е
изрично постановено.

Основанията за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на ВСС са
изчерпателно уредени в чл. 22 ЗСВ. Тази норма не предвижда основание за предсрочно
прекратяване на мандата на всички членове на ВСС. Такова основание не е предвидено и в
Конституцията. Обстоятелството, че съгласно чл. 16, ал. 1 ЗСВ за членовете на ВСС се поставя
ново изискване за пет години специален юридически стаж не би могло да бъде основание за
прекратяване на органа или на мандата за изборните му членове. Тази норма е от устройствен
характер и има действие само напред във времето. Недопустимо е с преходна разпоредба да се
нарушава императивно определен мандат.

При изграждане на органите на съдебната власт конституционният законодател се е
стремил максимално да гарантира тяхната независимост. В чл. 130, ал. 4 от Конституцията е
определен мандатът на изборните членове на ВСС със срок от пет години. Това не означава, че и
ВСС има такъв мандат. Висшият съдебен съвет е постоянно съществуващ и функциониращ орган.
Предсрочно могат да бъдат освобождавани само отделни членове на ВСС, но за органа не е
предвидено основание за предсрочното му прекратяване. Това е гаранция за неговата
независимост и предпоставка за безпристрастност при осъществяване на предоставените му
правомощия. Висшият съдебен съвет не е орган с мандатен статут. Като орган той може да бъде
прекратен само с конституционна разпоредба. Със закон е недопустимо прекратяване на неговата
дейност, вкл. и поради изменение на изискванията за изборните му членове.

Ето защо разпоредбата на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ е
противоконституционна.

По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд

РЕШИ:
Обявява за противоконституционни разпоредбите на § 8 и 11 от преходните и

заключителните разпоредби на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 59 от 1994 г.).
Отхвърля искането на президента на републиката за установяване на

противоконституционност на чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
Съдиите Асен Манов, Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров,

Николай Павлов, Теодор Чипев са подписали решението с особено мнение по чл. 16, ал. 1, а
съдиите Любен Корнезов - по § 8 и § 11, и Пенчо Пенев - по § 11, от Закона за съдебната власт.

Особено мнение на съдиите Асен Манов, Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев,
Станислав Димитров и Николай Павлов

По чл. 16, ал. 1 от ЗСВ
Нормата е противоконституционна в частта й, с която за членовете на Висшия съдебен



съвет се изисква от необходимия петнадесетгодишен юридически стаж да имат не по-малко от
пет години като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран научен работник по право.

1. Конституционният съд (КС) е имал възможност да се произнесе по изискванията за
избираемост във Висшия съдебен съвет с решение № 3 от 3 април 1992 г. по к.д. № 30/91 г., с
което законодателят е трябвало да се съобрази при приемането на чл. 16, ал. 1 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ). Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 5 и 6 от Закона за Конституционния
съд (ЗКС) решенията на съда са окончателни и са задължителни за всички държавни органи,
юридически лица и граждани, следователно и за Народното събрание. Такова обвързващо
действие имат всички решения на КС - както тълкувателните, така и тези по нормения контрол за
конституционносъобразност. Те са общозадължителни, като обвързващото действие обхваща и
основните правни съображения, изложени в мотивите, върху които е изграден крайният извод.
Законодателят при приемането на текста на чл. 16, ал. 1 от ЗСВ не се е съобразил с посоченото
решение на КС и е пренебрегнал изчерпателно изброените в чл. 130, ал. 2 от Конституцията
изисквания за избираемост на членове на Висшия съдебен съвет. Не може със закон да се
въвеждат ограничения по тесен профилиран белег на юридическата професия. Разпоредбата на
обсъждания чл. 16, ал. 1 ЗСВ, в която се добавя още едно изискване, се явява
противоконституционна. С посоченото решение КС категорично е застанал на становището, че за
членове на Висшия съдебен съвет могат да бъдат избирани съдии, прокурори, следователи,
юрисконсулти, адвокати (и действуващите), научни дейци и други юристи, включително и
пенсионираните, щом отговарят на изискванията на чл. 130, ал. 2 от Конституцията. Въвеждането
в законов текст и на други изисквания извън изчерпателно посочените в Конституцията е
противоконституционно.

Решението на Конституционния съд спира действието на закона екс нунк, но заедно с
това обвързва държавните органи, юридическите лица и гражданите с изразеното в него
становище и те са длъжни да се съобразяват с това решение. Поради това Народното събрание не
може да създава норми, които противоречат на приетото становище в решението на КС; тези
норми биха били противоконституционни.

2. Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗСВ е противоконституционна и на друго основание,
непосочено в искането, но което КС съгласно чл. 22, ал. 1, предл. 2 ЗКС трябва да има предвид.
Това е разпоредбата на чл. 133 от Конституцията, с която е съобразено възприетото становище в
решение № 3 от 3 април 1992 г. на КС. Чл. 133 от Конституцията разпорежда, че само
организацията и дейността на Висшия съдебен съвет се уреждат със закон, но не и изискванията
за избираемост на членовете му. Затова със закон не могат да се създават допълнителни
изисквания за избор на членове на Висшия съдебен съвет извън посочените в чл. 130, ал. 2 от
Конституцията.

3. Чл. 16, ал. 1 ЗСВ противоречи и на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. В чл. 130, ал. 2 от
Конституцията са посочени изчерпателно изискванията за избираемост на юристи за членове на
Висшия съдебен съвет - високи професионални и нравствени качества и най-малко
петнадесетгодишен юридически стаж. Понятието „юридически стаж" включва изпълнението на
всяка юридическа длъжност или дейност като съдия, прокурор, следовател, адвокат,
юрисконсулт, арбитър, нотариус, съдия-изпълнител, юридически съветник, преподавател във
висше учебно заведение по правни дисциплини, хабилитирани учени по право и пр. - всички
юридически професии независимо от профила. Изпълнението на всяка от посочените длъжности
е юридически стаж и не може със закон да се въвеждат особени изисквания относно вида на
юридическия стаж за избираемост на членове на Висшия съдебен съвет. По този начин се
създават привилегии за някои от юристите и ограничения на правата на останалите юристи
въпреки еднаквото образование и юридически стаж. Нарушава се принципът на равенството,
прогласен в чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Нарушава се и чл. 25, букви „а" и „с" от
Международния пакт за гражданските и политическите права, осигуряващи правото на всеки



гражданин, без каквато и да е дискриминация, да взема участие в ръководството на обществените
работи и да има достъп при общи условия на равенство до държавните служби в своята страна.
Този пакт е ратифициран, обнародван и е влязъл в сила за Република България и съгласно
разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията е станал част от вътрешното ни право и има
предимство пред нормите на вътрешното ни законодателство, които му противоречат.

Макар и чл. 16, ал. 1 ЗСВ да не забранява участието на адвокати като членове на Висшия
съдебен съвет, противоконституционното изискване за пет години стаж като съдия, прокурор,
следовател или хабилитиран научен работник по право на практика прегражда възможността на
огромната част от адвокатите да стават членове на Висшия съдебен съвет, въпреки че отговорят
на изискванията на чл. 130, ал. 2 от Конституцията.

Това са съображенията ни, поради които не можем да приемем, че нормата на чл. 16, ал. 1
ЗСВ не е противоконституционна и оставаме на особено мнение.

Особено мнение на съдията Теодор Чипев
Особеното мнение е по чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за която норма

Конституционният съд приема с решението си, че тя е съобразена с Конституцията и затова
отхвърля искането за обявяване на нейната противоконституционност.

Основният въпрос във връзка с оспорването на този законов текст е за изчерпателност на
изискванията, посочени в чл. 130, ал. 2 от Конституцията. Според тази норма членовете на
Висшия съдебен съвет трябва да са юристи с високи професионални и нравствени качества, които
имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж.

Продължавам да смятам, както съм изложил това в особеното си мнение към решението
по к.д. № 30/1991 г., че посочените в Конституцията изисквания не би трябвало да се смятат за
изчерпателни. Както съм отбелязал в това мнение, няма да е според мен противоконституционно,
ако законодателят би въвел ограничение, според което членовете на Висшия съдебен съвет да не
са надхвърлили определена възраст към момента на техния избор. Поддържам и застъпената по
к.д. № 30/1991 г. теза, че първоначалната ал. 4 на чл. 2 от отменения Закон за Висшия съдебен
съвет не е била противоконституционна, макар съвместимостта на въведеното с нея ограничение
с нормата на чл. 130, ал. 2 от Конституцията да е много по-спорна, отколкото евентуално
въвеждане на пределна възраст при избора на членове на Висшия съдебен съвет.

Считам обаче, че неизчерпателността на изискванията по чл. 130, ал. 2 от Конституцията
не изключва възможността законодателят превратно да упражни целесъобразността, която го
мотивира към въвеждането на допълнителни изисквания, и тогава те да се окажат
противоконституционни.

Такъв е според мен случаят по настоящото дело. Съображението на законодателя да
предвиди в първоначалната ал. 4 на чл. 2 от стария Закон за Висшия съдебен съвет забрана да се
избират действуващи адвокати за членове на Висшия съдебен съвет бе, че упражняваната в
момента адвокатска професия може да накърни независимостта на съдии, прокурори и
следователи, чийто професионален статус зависи от Висшия съдебен съвет. Тази забрана бе
мотивирана психологически и това е защитимо, макар да е оспоримо. Тя не се дължи на
подценяване на адвокатската професия, а на желание на законодателя да изключи вероятността от
повлияване върху магистратите, което в отделните случаи може да настъпи, а може и да не
настъпи.

На друга плоскост стоят според мен нещата с оспорения по това дело чл. 16, ал. 1 от
Закона за съдебната власт. Този текст изразява убеждението на законодателя, че юристите,
колкото и да е голям и продължително набиран техният професионален опит, не са пригодни да
управляват съдебната власт, ако нямат съответния, посочен в нормата, специализиран петгодишен
стаж. Стига се до професионална дисквалификация на широк кръг юридически поприща, всички



те не само общественополезни, но и необходими. Затова не мога да приема, че при
формулирането на ограниченията по тази норма законодателят се е движил в рамките на
позволената му от Конституцията целесъобразност. Съвсем произволно ми се струва да се даде
предпочитание на стажа като хабилитиран научен работник пред този в практически професии,
като юрисконсулт, нотариус или съдия-изпълнител, които са много по-тясно свързани със
съдебната система, която Висшият съдебен съвет е призван да администрира. Поради това считам
изискването за специализиран стаж по чл. 16, ал. 1 ЗСВ за противоречащо на чл. 130, ал. 2 от
Конституцията, без обаче да смятам, че тази конституционна норма не допуска други
ограничения извън предвидените в нея.

Особено мнение на съдията Любен Корнезов
По § 8 ЗСВ
В решението се приема, че „с § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ не

се зачита придобитата по чл. 129, ал. 3 от Конституцията несменяемост на тези заварени съдии и
прокурори, които не отговарят на установените в ЗСВ нови изисквания за продължителност на
общия и специален юридически стаж".

За да се установи доколко една правна норма е противоконституционна, първо трябва да
се разкрие нейното действително съдържание по пътя на тълкуването.

При приемането на текста (§ 8) в Народното събрание на 16.06.1994 г. се е провела
дискусия в посока, че съдебните магистрата по силата на чл. 129, ал. 3 от Конституцията са
несменяеми. Текстът е внесен в пленарно заседание със следното съдържание: „Съдиите и
прокурорите, които не отговарят на изискванията на заеманата от тях длъжност, се освобождават
с влизането на този закон в сила." Народната представителка Мариела Митева от трибуната на
НС заявява: „Аз мисля, че при изписването на този текст е допусната грешка. Защото, ако се
приеме във вида, в който се предлага, това означава тези хора въобще да бъдат освободени, а,
както е известно, съгласно Конституцията те са несменяеми. Смисълът на текста е те да не заемат
тази длъжност, а не да не бъдат съдии и прокурори. Ето защо аз ви предлагам след думите „се
освобождават" да се добави „от нея", за да стане ясно, че се освобождават от длъжността, а не
въобще от качеството си на съдии и прокурори."

Това предложение на народната представителка е прието, като против са гласували само
59 народни представители.

Следователно идеята на законодателя, вложена в § 8, е не да накърнява един от
елементите от статута на съдебните магистрата, даден им в чл. 129, ал. 3 от Конституцията. Те са
били и си остават несменяеми, ако са придобили това качество. С това съзнание, с тази воля
народните представители гласуват този текст (друг е въпросът, доколко тази идея е намерила ясен
словесен израз).

Проблемът се отнася до съответната длъжност, която заема съдията или прокурорът.
Тези длъжности и условията за тяхното заемане бяха определени в Закона за устройство на
съдилищата и Закона за прокуратурата, а днес от Закона за съдебната власт (чл. 125). Както
преди, така и сега за заемането на съответната длъжност (съдия в районен, окръжен или
Върховен съд, прокурор в районна или окръжна прокуратура, председател на окръжен съд,
окръжен прокурор и т.н.) се изисква определен юридически стаж (чл. 127 ЗСВ). Идеята на § 8 е
съдиите и прокурорите, които по една или друга причина са били назначени на съответните
длъжности, без да отговарят на изискуемия стаж, да ги освободят, а не да бъдат освободени като
съдии и прокурори. Единствено ВСС е компетентният орган, който може да констатира факта, че
даден съдия или прокурор заема длъжност, за която няма изискуемия от закона стаж. Например
председател на окръжен съд заема длъжността, без да има минимум пет години юридически
стаж. Ако ВСС констатира този факт, трябва да преназначи съдебния магистрат на нова



длъжност, съответствуваща на неговия юридически стаж. Това е изискването на § 8.
Следователно становището на КС за противоречие на § 8 с чл. 129, ал. 3 от

Конституцията не може да бъде споделено, защото този текст от ЗСВ не засяга „несменяемостта"
на съдебните магистрати. Гласувайки този текст, законодателят е преследвал други цели и задачи,
които са в рамките на конституционните изисквания.

По § 11
Конституционният съд приема, че § 11 ЗСВ противоречи на чл. 130, ал. 4 от

Конституцията, тъй като членовете на ВСС имат петгодишен мандат. Не споделям това
становище поради следните съображения.

1. Проблемът има една предистория, без изясняването на която е трудно да бъде решен
правилно. Той има не само юридически, но преди всичко политически проекции.

Конституцията от 12 юли 1991 г. в чл. 130 предвижда създаването на ВСС. Този орган е
непознат за нашата история. Създаването му е продиктувано от принципа за разделението на
властите (чл. 8 от Конституцията) и гарантиране независимостта на съдебната власт (чл. 117, ал.
2 от Конституцията). На основание чл. 133 и § 4 от Конституцията VII ВНС прие Закона за
висшия съдебен съвет (ДВ, бр. 74 от 1991 г.). С решение от 19.09.1991 г. VII ВНС избира II
членове на ВСС (ДВ, бр. 82 от 1991 г.). Другите членове на ВСС бяха избрани от съответните
квоти на съдиите, прокурорите и следователите. Този първи ВСС започна да функционира и
приема своите решения. По силата на Конституцията и ЗВСС всички негови членове имат
петгодишен мандат.

След парламентарните избори за 36-ото ОНС и новото съотношение на политическите
сили, представени в парламента, се пристъпи към изменение на ЗВСС (ДВ, бр. 106 от 1991 г.),
чрез който практически беше премахнат първият ВСС (КС се произнесе относно тези
законодателни промени, за които ще стане дума по-долу). С решение от 22.01.1992 г. (ДВ, бр. 10
от 1992 г.) новото парламентарно мнозинство освободи членовете на ВСС, избран от VII ВНС, и
определи други. Бяха подменени и останалите членове на ВСС от квотата на съдебната власт.
Така се сформира нов, втори по ред ВСС, който действува и понастоящем.

С приемането на ЗСВ и отмяната на ЗВСС се прави опит при новото съотношение на
политическите сили да се създаде нов, третият поред ВСС. С решение от 16.09.1994 г. (ДВ, бр. 77
от 1994 г.) Народното събрание избра нови членове на ВСС и освободи старите, а следствието
избра своите представители от квотата си. На този етап опитът за трета подмяна на членовете на
ВСС се оказа неуспешен.

От моя гледна точка тази хронология на събитията е необходима, за да се прецени
обективно решението на КС относно § 11 ЗСВ. Това е така, защото КС не решава казуси, а
възникнали реални проблеми в обществото и държавата ни. Изтъкнатото дотук показва как
политическите сили се опитват да влияят върху съдебната власт. Трябва да се има предвид също
така и днешното състояние на съдебната власт, както и отговорността на ВСС за това състояние.

Според мен това е изходното положение, от което трябва да се преценява
противоконституционността на ЗСВ и в частност на § 11. Конституционният съд е призван,
защитавайки Конституцията, да даде отпор на политическите домогвания и чрез своето решение
да даде опора на реалната, а не мнима независимост на съдебната власт.

2. Струва ми се, че КС не е последователен при решаването на един и същи проблем
относно § 11 ЗСВ. Това е така, защото:

а) §11 ЗСВ гласи: „Членовете на Висшия съдебен съвет се избират в едномесечен срок от
влизането на този закон в сила."

С решението си Конституционният съд обяви този текст за противоконституционен.
§ 12 от ЗИДЗВСС (ДВ, бр. 106 от 1992 г.) гласи: „В едномесечен срок от влизането на

този закон в сила да се проведе избор за членове на Висшия съдебен съвет в съответствие с
новите изисквания на закона. Действията на досегашния Висш съдебен съвет се прекратяват."



С решение № 3/3.04.1992 г. по к.д. № 30/91 г. (ДВ, бр. 30 от 1992 г.) КС приема, че този
текст не е противоконституционен.

Двата текста са идентични. Те са с едно и също съдържание, с една и съща цел - подмяна
на членовете на ВСС. През 1992 г. КС приема, че текстът е в съответствие с Конституцията, а
през 1994 г. приема, че той противоречи на Конституцията.

б) С настоящото си решение КС приема, че „в Конституцията е определен мандат на
изборните членове на ВСС за срок от пет години... но за органа не е предвидено предсрочно
прекратяване. Висшият съдебен съвет не е орган с мандатен статут. Като орган той може да бъде
прекратен само с конституционна разпоредба."

В решение № 3/3.04.1992 г. по к.д. № 30/91 г. КС приема, че „тези текстове (§ 12 и 13
ЗИДЗВСС) визират цялостна смяна на този орган (ВСС), т.е. цялостно прекратяване на мандата
на първоначално из-брания Висш съдебен съвет".

Противоречието в становището на КС по тези две дела е повече от очевидно. В единия
случай (1992 г.) се приема, че има „цялостно прекратяване на мандата на първоначално избрания"
ВСС и това не е противоконституционно. Във втория случай (1994 г.) КС приема тъкмо
обратното, че ВСС „не е орган с мандатен статут" и затова § II ЗСВ е противоконституционен.

Прилагат се различни критерии към едни и същи обстоятелства и факти. Първият ВСС,
избран от VII ВНС и съответните квоти от магистратурата, е орган, който има своите
конституционни правомощия (чл. 130 — 132 от Конституцията). Всеки от неговите членове
имаше петгодишен мандат. Конституционният съд прие през 1992 г., че няма конституционна
пречка всички членове на ВСС да бъдат освободени въпреки техния петгодишен мандат, тъй като
има „цялостно прекратяване на мандата" на първоначално избрания Висш съдебен съвет. С това
свое решение КС легализира втория поред ВСС, който е и сега действуващ. Днес КС приема с
решението си, че „Висшият съдебен съвет не е орган с мандатен статут". От това следва
противоконституционността на § 11 ЗСВ и отричане на възможността да се сформира третият по
ред ВСС.

в) С настоящото си решение КС приема, че „тази норма (§ 11) е от устройствен характер
и има действие само напред във времето", т.е. няма обратно действие.

С решение № 3/3.04.1992 г. по к.д. № 30/1991 г. КС мълчаливо приема, че
устройствените норми имат обратно действие, с което легитимира новия ВСС и отстранява
членовете на първоначално избрания въпреки техния петгодишен мандат.

Въпросът е принципен и не засяга само конкретния случай относно противоречивата
практика на КС. Проблемът е за действието на правните норми във времето. Както ЗВСС, така и
ЗСВ са устройствени закони. Защо тогава при единия случай (1992 г.) се приема, че една
устройствена норма има обратно действие, а при другия (1994 г.) не може да има обратно
действие? По принцип само наказателноправните норми нямат обратно действие (чл. 5, ал. 3 от
Конституцията и чл. 2 НК). Действието на другите правни норми във времето се урежда в чл. 14
ЗНА и то не е еднозначно за всички случаи.

Следователно изводът на КС, че устройствените норми „имат действие само напред във
времето", е погрешен. Това не може да бъде аргумент за противиконституционносъобразността
на § 11 ЗСВ.

Защо от мое гледище § 11 ЗСВ не е противоконституционен?
1. Текстът гласи, че „членовете на Висшия съдебен съвет се избират в едногодишен срок

от влизането на този закон в сила". Това означава не прекратяване мандата на органа (ВСС), а
евентуалното прекратяване на индивидуалните мандати на членовете на ВСС, които не отговарят
на условията по глава втора от ЗСВ. Ако членовете на ВСС отговарят на условията на чл. 16 ЗСВ,
техните мандати не могат да бъдат предсрочно прекратени. Предсрочното освобождаване на
изборен член на ВСС може да стане единствено при условията на чл. 22 ЗСВ. В този смисъл беше
необходимо КС да изтълкува нормата на § 11 и да даде указанията за нейното прилагане. Ако



беше приел този подход, КС би спомогнал за решаване поне отчасти на проблемите, стоящи пред
съдебната власт.

2. Настоящото дело е нещо като „огледален образ" на решението на КС по к.д. № 30/91 г.,
както и за позицията на всеки един от неговите членове. Това налага да се спра и на собственото
си становище преди повече от две години.

В особеното си мнение, публикувано в РОКС, 1991 — 1992 г., с. 60, съм приел, че „Нито
в Конституцията, нито в ЗВСС или друг нормативен акт е предвидена възможност за цялостно
прекратяване мандата на един орган, освен с изтичане на определения срок. Тук няма
„колективен мандат" и такава правна конструкция не е позната на нашето право. Мандатът винаги
е индивидуален и той може да бъде прекратен предсрочно само на точно определени от закона
основания." В това свое становище съм взел отношение и за участието на адвокати във ВСС.

Самоцитирането не е най-подходящият начин да изразиш мислите си, но в конкретния
случай мисля, че е наложително. Въпросът е до практиката на КС, който чрез своите решения
трябва да трасира конституционните правила за управлението на държавата. Въпросът е и до
позициите, които е отстоявал членът на КС. Разбира се, всеки съдия има юридическото и
моралното право да променя възгледите си. Конституционният съд също трябва да
усъвършенствува своята практика, а не да робува на собствените си догми. Времето налага и ще
налага промени в практиката на КС. Но струва ми се, че проблемът е не в това, че КС е решил по
един начин настоящото дело, а по друг - въпроса по к.д. № 30/91 г. Проблемът е в това, че съдът
не мотивира основанията за промяна на своята практика. В мотивите няма нито ред по този
въпрос.

В заключение ще отбележа, че § 8 и § II ЗСВ не са противоконституционни.
Конституционният съд беше длъжен да разкрие тяхното съдържание и след това да преценява
противоконституционността им.

Особено мнение на съдията Пенчо Пенев
В решението с основание се приема, че мандатът на изборните членове на Висшия

съдебен съвет е пет години, а самият той като постоянно действуващ орган, администриращ
дейността на съдебната власт, няма определен във времето мандат; че предсрочно могат да бъдат
освобождавани само отделни членове на ВСС, но за органа не е предвидено основание за
предсрочно прекратяване.

Наистина при първия прочит, поради непрецизност на редакцията, разпоредбата на § 11
от Закона за съдебната власт оставя впечатление, че става дума за прекратяване мандата на сега
действуващия и избор на нов Висш съдебен съвет в едномесечен срок от влизането на Закона в
сила. Ако бе така обаче, текстът нямаше да предвиди, че „членовете на ВСС се избират", а щеше
да бъде използуван изразът „нов ВСС се избира". Става дума не за прекратяване мандата на
органа, какъвто мандат поначало не съществува, а за подмяна на отделни членове на Висшия
съдебен съвет. От уредбата на закона следва, че основание за такава подмяна може да бъде само
несъответствието на някои от членовете на Висшия съдебен съвет с изискванията на закона и
преди всичко с изискването на чл. 16, ал. 1, който предвижда членовете му да имат най-малко 15
години юридически стаж, от които не по-малко от 5 години като съдия, прокурор, следовател или
хабилитиран научен работник по право. Очевидно съставът на Конституционния съд, приел
решението, се доближава именно до едно такова тълкуване, занимавайки се и в последна сметка
отхвърляйки приложимостта на чл. 16, ал. 1 ЗСВ като основание за прекратяване на
индивидуалните мандати на членове на ВСС. В мотивите на решението се казва:
„Обстоятелството, че съгласно чл. 16, ал. 1 ЗСВ за членовете на ВСС се поставя ново изискване
за пет години специален юридически стаж, не би могло да бъде основание за прекратяване на
органа или мандата за изборните му членове. Тази норма е от устройствен характер и има



действие само напред във времето."
Тези разсъждения не мога да споделя. Наистина чл. 16, ал. 1, доколкото въвежда

изисквания за членовете на един орган, има устройствен характер. В никакъв случай не може да
се приеме обаче безусловното действие на правилото, че устройствените разпоредби действуват
само напред във времето - в конкретния случай след изтичането на 5-годишния мандат на
сегашните членове на Висшия съдебен съвет. Такова безусловно правило няма. Меродавна е
волята на законодателя. В неговата компетентност е да предвиди една норма, включително и с
устройствен характер, да прояви по изключение обратно действие. Това е преценка на
законодателна целесъобразност. Тази идея е намерила израз в раздел 1 от Закона за нормативните
актове, разпоредбите в който раздел действуват и понастоящем като напълно съответствуващи на
Конституцията. Съгласно чл. 14, ал. 1 ЗНА „обратна сила на нормативен акт може да се даде само
по изключение, и то с изрична разпоредба". Без значение е какъв е характерът на нормативния
акт. Единствената забрана за придаване на обратна сила е за разпоредби, които предвиждат
санкции, освен ако те са по-леки от отменените - чл. 14, ал. 3 ЗНА. Изводът е, че законодателят е
бил в правото си да предвиди по изключение обратно действие (или по-точно действие „отсега")
на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 и това е напълно в рамките на неговата компетентност съгласно
чл. 14, ал. 1 ЗНА. Дали обаче в конкретния случай той е сторил това?

Мисля, че положителният отговор не буди съмнение. Предвиденият в § 11 избор на нови
членове на Висшия съдебен съвет недвусмислено демонстрира волята на законодателя да се
приложи веднага (а не след изтичане мандата на изборните членове на ВСС) разпоредбата на чл.
16, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Не трябва да смущава обстоятелството, че § 11 се намира в
Преходните и заключителните разпоредби на закона, тъй като действието на нормите на един
закон от гледна точка на законодателна техника е обичайно да се урежда в преходните и
заключителните разпоредби. Всъщност основание за прекратяване на индивидуалните мандати на
част от членовете на Висшия съдебен съвет е нормата на чл. 16, ал. 1 ЗСВ, чието действие е
уредено с § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на същия закон.

С тези си разсъждения не влизам в противоречие с особеното си мнение по к.д. № 30/91
г., тъй като и там неоспорвам възможността със закон да се предвиди предсрочно прекратяване на
индивидуалните мандати на членове на Висшия съдебен съвет, понеже материята е прехвърлена
за уреждане от конституционния законодател на по-ниско законово ниво.

Ако бихме имали някакви претенции, то те биха били само към редакцията на текста на §
11, която би трябвало да се прецизира, като се допълни, че става дума не за всички, а за онези от
членовете на Висшия съдебен съвет, които не отговарят на условията по чл. 16, ал. 1 от Закона за
съдебната власт. Недостатъкът обаче е преодолим, тъй като не се изисква полагането на особени
усилия такова разбиране на разпоредбата на § 11 да се изведе по тълкувателен път. Ето защо
считам разпоредбата на § 11 така, както бе разкрит смисълът и, за конституционносъобразна.

Второто основание за несъгласието ми с решението по к.д. № 9/94 г. за
противоконституционността на § 11 от Закона за съдебната власт се базира на основния правен
принцип за еднаквото третиране и произтичащата от това константност в практиката по
прилагането на Конституцията и законите. Това е принцип, върху който се основава правовият
ред и стабилност. Еднаквото правоприлагане е основен белег на правовата държава и най-важен
източник за доверие в правото.

Това, разбира се, не означава, че един правоприлагащ орган, включително и
Конституционният съд, не може да промени практиката или становището си, включително и по
принципиални въпроси. Във всички случаи обаче, когато това стане, необходимо е да се обоснове
юридически промяната, като се посочи защо досегашното разбиране се изоставя и се възприема
друго.

С решението по к.д. № 30/91 г. Конституционният съд е приел, че с тогавашния Закон за
изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет (§ 12 и §13) се създава възможност



за прекратяване на мандат на изборен орган, какъвто е Висшият съдебен съвет. С настоящото
решение изобщо се отрича съществуването на мандат за орган от вида на ВСС — има само
индивидуални мандати на неговите членове. Констатация обаче за това, че конструкцията,
възприета в първото решение, е погрешна, няма.

С решението по к.д. № 30/91 г. се приема, че „привеждането на ЗВСС чрез отмяната на
ал. 4 на чл. 2 в съответствие с конституционния текст на чл. 130, ал. 2 от Конституцията е
основание за избиране на нов ВСС, тъй като се премахва забраната за участие на действуващи
адвокати във Висшия съдебен съвет". В същото решение обратното действие, прогласено с
разпоредбите на § 12 и § 13, изобщо не се подлага на съмнение, макар че отмяната на ал. 4 на чл.
2 не би трябвало да засяга вече избраните членове на ВСС най-малкото поради това, че
решението на Конституционния съд влиза в сила много след избора им. Става дума за обявяване
на противоконституционност на законова разпоредба (чл. 2, ал. 4 от Закона за Висшия съдебен
съвет) и същата престава да се прилага, но само в бъдеще съгласно чл. 151, ал. 3 от
Конституцията. Този текст гласи: „Актът, обявен за противоконституционен, не се прилага от
деня на влизането на решението в сила." Това означава, че обявената противоконституционност
засяга бъдещото прилагане на разпоредбата и проведеният преди това избор на Висш съдебен
съвет с нищо не е опорочен. Нормата на чл. 151, ал. 3 от Конституцията е ясна и не позволява
изправително тълкуване.

Въпреки чл. 151, ал. 3 прието бе за конституционносъобразно обратното действие на
отмяната на текста на чл. 2, ал. 4 ЗВСС, а стабилността на мандата като съображение изобщо не
бе дискутирана и зачетена в решението по к.д. № 30/91 г.

Точно в обратен смисъл са ръководните идеи, залегнали в настоя-щото решение. В него
се отказа обратното, или по-точно, незабавното действие на предвидено в Закона прекратително
основание по отношение на индивидуалните мандати на част от членовете на Висшия съдебен
съвет (чл. 16, ал. 1 и § 11). Също така, противно на подхода и възприетата теза по к.д. № 30/91 г.,
стабилността на мандата бе въздигната като едно от решаващите съображения за обявяване на §
11 за противоконституционен.

Ако трябва да правим сравнение от юридическа гледна точка, основанието за избор на
нови членове на Висшия съдебен съвет може в много по-голяма степен да се обоснове и защити в
сегашния случай (това изложих в първата част на особеното си мнение) в сравнение с
изтъкнатото основание по к.д. № 30/91 г., въз основа на което бе приет за
конституционносъобразен изборът на изцяло нов Висш съдебен съвет. Но дори хипотетично да
приемем, че не е така, не бих могъл да се съглася с различието в подходите, тъй като става дума
за принципно важни въпроси за действието на актовете на Конституционния съд във времето, за
конкуренция и съотношение между конституционно и законодателно регулиране, за действие във
времето на законови разпоредби. Липсата на обосновка на това различие се отразява
неблагоприятно върху изискването Конституционният съд да се ръководи константно от едни и
същи принципи, а когато възникне необходимост да се отклони от тях, това да стане мотивирано
и с ясна позиция относно причините, довели до такава промяна.

По всички изложени по-горе съображения оставам на особено мнение по к.д. № 9/94 г. в
частта му, с която бе уважено искането на президента на Република България и бе обявена за
противоконституционна разпоредбата на § 11 от Закона за съдебната власт.

Становище на съдията Нено Неновски
По § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на 3акона за съдебната власт (ЗСВ)
Смятам, че § 11 ЗСВ е противоконституционен. Мотивите ми обаче не съвпадат с

мотивите на повечето от конституционните съдии, гласували по същия начин, т.е. в подкрепа на
искането на президента на Републиката за установяване противоконституционността на § 11. По



тази причина, както и поради различните тълкувания и оценки на гласуването в Конституционния
съд (КС) по този текст давам становище със съображенията, които стоят в основата на вота ми.

В противоречие с чл. 130, ал. 4 от Конституцията, съгласно с който мандатът на
изборните членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) е пет години, § 11 ЗСВ предвижда избиране
на членовете на ВСС в срок от един месец. Според мене мандатът на членовете на ВСС, тъй
както е уреден в Конституцията, не може да се променя със закон. И това разбиране съм застъпил
в особеното си мнение по к.д. № 30/91 г. Не виждам основание да се откажа от него.

На 18 декември 1991 г. 36-ото Народно събрание прие 3акон за изменение и допълнение
на 3акона за Висшия съдебен съвет (ЗИДЗВСС). В неговия § 12 беше предвидено: „В
едномесечен срок от влизане на този закон в сила да се проведе избор за членове на Висшия
съдебен съвет в съответствие с новите изисквания на закона. Дейността на досегашния Висш
съдебен съвет се прекратява след образуването на новоизбрания по реда на този закон." Тази
разпоредба беше оспорена незабавно (на 20 декември 1991 г.) от 52 народни представители от
опозицията (тогава Българска социалистическа партия и нейни коалиционни партньори). В
искането си до КС за установяване на противоконституционността на закона те поддържаха
изрично (с оглед на § 12 ЗИДЗВСС): „С приетия закон се допуска нарушение на чл. 130, ал. 4 от
Конституцията, като се прекратява дейността на Висшия съдебен съвет преди изтичане на
конституционния мандат от 5 години." В допълнение към това искане от 3 януари 1992 г.,
подписано от проф. Нора Ананиева, съображенията за атакуване на § 12 бяха развити: „§ 12.
Провеждането на избор на нов Висш съдебен съвет, и то без да е установено, че сегашният ВСС е
избран незаконно, нарушава чл. 130, ал. 4 от Конституцията (мандатът на изборните членове на
ВСС е пет години). Привеждането в изпълнение на посочения параграф на практика обезсмисля
въведения от Конституцията срок, през който ВСС и неговите членове са независими от
законодателната власт, а и от колегите си от съдебната власт при решаването на въпросите от
своята компетентност. С § 12 се отменят и разпоредбите на § 1, ал. 2 от Конституцията (Великото
народно събрание до избиране на ново Народно събрание продължава да изпълнява функциите на
Народно събрание; в същия срок се образуват Конституционен съд и Висш съдебен съвет - Н.Н.).
Веднъж избран и конституиран, ВСС не може да бъде разпуснат или да бъде прекратена
дейността му. С тази разпоредба фактически се отменя текст от Конституцията в заобикаляне на
чл. 155, ал. 1 от нея."

Приведената аргументация относно мандатността на членовете на ВСС бе обстойно
подкрепена в становището на Централния съвет на адвокатурата до КС, подписано от Еню
Комитов.

Конституционният съд в решението си по к.д. № 30/91 г. прие, че § 12 и свързаният с
него § 13 ЗИДЗВСС не нарушават Конституцията, тъй като с тях се прекратявал не индивидуален
мандат, какъвто имала предвид тя, а мандатът на ВСС като орган („цялостно прекратяване на
мандата на първоначално избрания Висш съдебен съвет") - възможност, която не била
конституционно уредена. Това позволявало законова уредба в съответствие с чл. 133 от
Конституцията.

Гласувах против това решение, възприемайки в основни линии съображенията на
искателите. 0тносно допустимата според решението на КС „възможност за прекратяване на
мандат на изборен орган" аз писах в особеното си мнение: „Тази аргументация не издържа
критика. Тя просто не е логична: ако органът се прекратява, това означава, че се прекратява не
само неговата дейност, но и дейността (и пълномощията) на съставящите го индивидуални
субекти. Иначе не щеше да бъде нужно някои от членовете на първия състав на ВСС, за да бъдат
включени във втория му състав, да бъдат отново избирани. С такава аргументация може да се
оправдаят и бъдещи нарушения на императивно определен мандат, щом те се обличат във
формата на „цялостна смяна" на даден орган, извършена със закон. Това е недопустимо" (РОКС,
1991-1992, с. 56).



Без да съм искал да предсказвам, положението наистина се повтори след две години и
половина, но вече при друга конфигурация на политическите сили в парламента. На 22 юни 1994
г. беше приет 3аконът за съдебната власт, чийто § 11 гласи: „Членовете на Висшия съдебен съвет
се избират в едномесечен срок от влизането на този закон в сила." Президентът, който навремето
не реагира по повод на § 12 ЗИДЗВСС (!), този път наложи отлагателно вето на ЗСВ,
включително и с оглед на § 11 ЗСВ. И след като Народното събрание потвърди закона, той се
обърна към КС. 3аедно с него и новото малцинство (народните представители от Съюза на
демократичните сили) атакува ЗСВ пред КС, като заяви по повод на мандатността на членовете на
ВСС: „Мандатността на членовете на Висшия съдебен съвет е условие за тяхната независимост
от останалите власти в държавата." И още: „Намесата на органа, който веднъж е избрал член на
Висшия съдебен съвет, за негово предсрочно освобождаване е опасна. Тя може да доведе при
всяка смяна на мнозинството в Народното събрание да бъдат подменявани 11 членове на Висшия
съдебен съвет."( Искането на народните представители от СДС стана повод за образуване на к.д.
№ 11/94 г. Искането на президента - на к.д. № 9/94 г.„ което ни занимава сега.)

Видно е, че са идентични не само спорните разпоредби на § 12 ЗИДЗВСС и § 11 ЗСВ (в
нормативно и прескриптивно отношение), но и аргументите против тях, само че са сменили
местата си техните противници, респ. защитници.

0питите да се представят казусите като различни от гледище на нормативната им страна
или като недопускащи аналогия изобщо са по мое мнение неуспешни. И по силата на § 11 ЗСВ се
стига до прекратяване дейността на ВСС като орган. В него не се говори за подмяна на отделни
членове на ВСС, а се казва определено, че „членовете (членувано! – Н.Н.) на ВСС се избират".
0свен това, като се има предвид чл. 26, ал. 3 ЗСВ, според който решенията на ВСС се вземат, ако
присъствуват най-малко 2/3 от членовете му, става ясно, че този кворум не може да се формира,
щом се приложи § 11. Това означава прекратяване и на колективния орган (Вж. и мотивите към
указа на президента за връщане на ЗСВ за ново обсъждане в Народното събрание - ДВ, бр.
55/1994 г). Самите автори на § 11 ЗСВ приемат, че с този текст се стига до положение, идентично
с това по § 12 ЗИДЗВСС, с една само разлика, че вече има решение на КС, според което § 12 е
конституционносъобразен. Това е основание според тях да се приеме за
конституционносъобразен и § 11.

Според някои юристи мандатът можел да се разбира различно от Народното събрание
като законодателен орган. Като приемало един или друг закон, с който се урежда материя на
мандата, Народното събрание на практика давало и съответно тълкуване на конституционната
уредба относно мандата. И това тълкуване било задължително. Такова разбиране на мандата по
чл. 130, ал. 4 от Конституцията е недопустимо свободно и опортюнистично. Първо, ако и да
тълкува Конституцията, Народното събрание не може да заобиколи, още повече да наруши пряко
ясния текст на чл. 130, ал. 4. В случая в ЗСВ (§ 11) няма и помен от тълкуване. Просто е възприет
(с известно редакционно съкращение) текст от предходен закон. Да не говорим за това, че според
КС Народното събрание може да тълкува Конституцията, но по особен ред. Второ, да се приеме
подобна теза, би означавало да се отвори вратата за постоянни колебания в разбирането на
мандата - всяко ново мнозинство в парламента ще дава и свое - угодно нему - тълкуване на
конституционно определения мандат.

Други юристи искат да оправдаят конституционността на § 11 ЗСВ с възможността закон
да урежда организацията и дейността на ВСС (чл. 133 от Конституцията). Мандатът действувал
само в рамките на дадения закон. Когато се променял законът, можел да се прекрати предсрочно
и индивидуалният мандат на член на ВСС. 0ще повече ако с новия закон се въвеждат и нови
изисквания за избираемост на членовете на ВСС, какъвто е случаят с чл. 16, ал. 1 ЗСВ (признат за
конституционносъобразен с решението на КС по настоящото дело). В първата си част това
гледище в неговата обща форма е неприемливо, а във втората си част е приемливо само условно.
3аконът ще урежда, но не и в противоречие с изричния текст на чл. 130, ал. 4 от Конституцията. С



всеки нов закон ще се дава и нова уредба на мандатността (предсрочното прекратяване на
мандата и пр.). Стабилността и независимостта на съдебната власт ще страдат. С такъв аргумент
се оправдава не само § 11 ЗСВ, но и § 12 ЗИДЗВСС от 1991 г., с който бе разтурен първият състав
на ВСС. Ще излезе, че този състав бе редовно разтурен... Що се отнася до аргумента, че с нов
закон могат да се предвидят и нови изисквания за избираемост, той е приемлив при две условия:
първо, новопредвидените законови изисквания да са в съответствие с чл. 130, ал. 2 от
Конституцията; второ, новите изисквания на закона да действуват занапред, освен ако законът по
изключение и изрично е предвидил обратното им действие (чл. 14, ал. 1 от 3акона за
нормативните актове). В случая с § 11, както правилно прие и КС, няма изрична разпоредба в
това отношение. 3аконодателят може да има намерение (и да иска) да придаде на новия закон
обратна сила, но изискването за правна стабилност налага това намерение да се прогласи
изрично. Това е формално изискване по ЗНА и то не може да се замести с изясняване на
законодателната воля по тълкувателен път. (0тделен е въпросът за това, че всяка законова
разпоредба, с която се допуска обратно действие на закона, подлежи на общо основание на
контрол за конституционност.)

Вярно е, че КС с решението си по това дело допусна непоследователност, доколкото по
к.д. № 30/91 г. беше приел, че разтурването на ВСС със ЗИДЗВСС не противоречи на
Конституцията. Но това е проблем на тези членове на КС, които са гласували по различен начин
през 1992 г. и 1994 г. Усилията да се докаже, че при двата казуса няма подобие, са напразни.
Твърдението, че със ЗИДЗВСС била премахната противоконституционната забрана за участие във
ВСС на действуващи адвокати и това било основание за избиране на нов ВСС, не е издържано
най-малко фактически. Конституционният съд нито е бил сезиран по този въпрос, нито се е
произнесъл по него с решение. Повтарям: няма решение на КС, с което разпоредбата,
забраняваща участието на действуващи адвокати във ВСС, да е обявявана за
противоконституционна!

Непоследователността на съда се изрази и в това, че по к.д. № 30/91 г. се приема
обратното действие на § 12 (и на свързания с него § 13) ЗИДЗВСС, а по това к.д. № 9/94 г. то се
изключва по отношение на § 11. Не би трябвало да се премълчи и фактът, че докато по к.д. №
30/91 г. § 12 и § 13 ЗИДЗВСС бяха признати за съответствуващи на Конституцията с довода, че
това било „цялостно прекратяване на мандата на ВСС", а не прекратяване на индивидуални
мандати (вж. РОКС, 1991-1992, с. 51), сега по к.д. № 9/94 г. (разд. III от решението) се възприема
обратна теза: § 11 ЗСВ е противоконституционен, тъй като с него се нарушава индивидуалният
мандат на изборните членове на ВСС; ВСС няма мандат и за него като орган не е предвидено
основание за предсрочното му прекратяване, до което положение се стига с § 11.

Всяка промяна в практиката на съда е необходимо да бъде обосновавана. В случая липсва
обосновка.

3а тази непоследователност решението на КС трябва да бъде критикувано. Аз обаче стоя
на гледната си точка, възприета от мене и в двете дела, защото използуваният в 1991 г. и сега в
1994 г. начин за промяна на състава на ВСС крие опасност за стабилността на съдебната система:
утре, когато парламентарното мнозинство отново се промени (такава е формулата на
демокрацията!), то може отново да промени закона и така да се избави от неудобния му ВСС.
Мнозинството не трябва да забравя, когато взема дадено решение, за възможността да се окаже
един ден в малцинство и същото решение да се използува срещу него. То не трябва да мисли още,
че политическото му превъзходство му дава и юридическо превъзходство при тълкуването на
Конституцията. В съвременната правова държава различаването между политическото и
юридическото е наложително.

Никой съдия не може да бъде задължен в името на „последователността на практиката на
Конституционния съд" да поддържа едно противоконституционно според него схващане. Той не
може лесно да мени убежденията си. Ако го стори, трябва да се обоснове. Ако мнозина го



изменят и това доведе до промяна в практиката на съда, обосновката е още по-нужна. Тя трябва
да намери място в акта на съда. Всичко това не отнема правото на малцинството в съда (на един
дори съдия) да търси при подходящ случай да докаже правотата си, да превърне своето разбиране
на Конституцията в разбиране на КС.

Поради гореизложеното, като гласувах против § 11 ЗСВ, аз съвсем не съм приел, че
съществуващият ВСС е легитимен. (Имам предвид легитимност от моя, субективна гледна точка,
а не от гледна точка на обективния правов ред. Решението на КС по к.д. № 30/91 г. е в сила.)
Възразяват ми: Нима не е абсурдно да възстановим първия състав на ВСС, образуван по време на
Великото народно събрание и разпуснат със закон от 1991 г.? Не искам да навлизам в
подробности. Аз просто казвам, че както начинът, по който бе съставен сегашният ВСС, така и
начинът, по който се търси да бъде той разтурен, не е в съответствие с Конституцията. Начинът е
един и същи. Изходът от постоянно припламващото противоречие между законодателната и
съдебната власт, а на моменти и между изпълнителната и съдебната, е конституционната ревизия.
3ащото именно конституционната уредба на взаимодействието между властите съдържа
недостатъци.


