
1	
	

Отговорност на държавата за вреди от прилагането на противоправни 
нормативни актове∗ 

 
д-р Цветан Крумов∗∗ 

 
 
 

 Анотация: „Статията, писана през 2002 г., разглежда в последователен ред 
хипотезите на отговорността на държавата за вреди от прилагането на 
противоконституционни закони; на закони, противоречащи на международното 
право, и на противозаконни нормативни административни актове. Авторът посочва 
различните правни последици на решенията на Конституционния съд и на Върховния 
административен съд по отношение на издадените увреждащи правни актове. 
Авторът посочва, че съществуват две основни ограничения пред възможността да се 
търси обезщетение за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове. 
Първото е свързано с наличието на специални процедури за констатиране на 
противоправността на нормативния акт ‒ от КС, ВАС и т.н., които в значителна 
степен забавят обезвредата. Второто ограничение е свързано със ЗОДВПГ, който е 
твърде казуистичен и съвсем не обхваща всички хипотези на актове на държавни 
органи, от които е възможно гражданите да претърпят вреди.“ 
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Предмет на настоящата статия е отговорността на държавата за вреди от 

прилагането на три групи нормативни актове: противоконституционни закони; закони, 
противоречащи на международното право, и противозаконни нормативни 
административни актове. 

 
I. Отговорност на държавата за вреди от прилагането на 

противоконституционни закони 
Преди всичко се налага да бъде посочено, че за вреди, които са пряка и 

непосредствена последица от влизането в сила на противоконституционния закон, 
обезщетение не може да се търси поради липсата на такъв фактически състав на 
гражданска отговорност (вж. по-долу параграф I.2.). Именно поради тази невъзможност 
в изложението ще се говори за вредите от актове, издадени въз основа на 
противоконституционния закон (административни актове и актове на правозащитни 
органи). 

След като Конституцията не дава някаква особена уредба за актовете по 
прилагане на закона, трябва да се приеме, че те ще споделят съдбата на другите 
порочни актове, като и за тях се допусне отмяната, респ. обявяването на нищожността 
им, след което се открива пътят за обезщетяване на причинените вреди по Закона за 
отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (ЗОДВПГ). Основа за 
такъв извод има в чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционен съд (ЗКС), където се казва, 
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по международноправни науки към ИДП БАН. Адвокат в Софийската адвокатска колегия. 
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че възникналите правни последици от акта, обявен за неконституционен, се уреждат от 
органа, който го е постановил. Очевидно е, че законодателят счита за недопустими 
последиците от прилагането на противоконституционния закон, защото ако бе 
обратното, нямаше да се налага те да бъдат „уреждани“. Анализирайки посочената 
разпоредба, проф. Ж. Сталев изглежда приема, че тя се отнася единствено до 
последиците от прилагането на противоконституционния закон по висящи към момента 
на влизането в сила на решението на Конституционния съд (КС) правоотношения1. 
Буквалното тълкуване на нормата обаче не дава основания за подобно стесняване на 
приложното й поле. Употребеното членувано прилагателно, когато се говори за 
„възникналите“ правни последици от обявения за неконституционен акт в чл. 22, ал. 4 
ЗКС и липсата на изрично посочени изключения налагат извода, че законодателят е 
имал предвид всички последици от прилагането на противоконституционния закон, 
включително и тези от приключили към момента на влизането в сила на решението на 
КС правоотношения. Въз основа на чл. 22, ал. 4 ЗКС Народното събрание има 
възможност да приеме специален закон с цел уреждането на тези последици. Ако обаче 
такъв няма, нищо не пречи да се прибегне до общите разпоредби, касаещи последиците 
от противоправни актове на държавни органи. Въпросните общи норми включват: 
първо ‒ отмяна, респ. обявяване на нищожността на актовете по прилагане на 
противоконституционния закон, след което ‒ предявяване на иск по ЗОДВПГ за 
репариране на причинените вреди от прилагането на такива актове. 

I.1. Отмяна, респ. обявяване на нищожността на актовете по прилагане на 
противоконституционния закон 

Необходима предпоставка за искането на такава отмяна или обявяване на 
нищожност е влизането в сила на решение за констатиране на 
противоконституционността на закона, защото преди това никой не може да се 
позовава на противоконституционността и на самите актове по прилагане на закона. 
Затова основанията за отмяна или обявяването на нищожността на актовете по 
прилагане на закона ще бъдат разгледани във връзка с правното действие на решението, 
обявяващо противоконституционността на закона. 

I.1.1. Правно действие на решенията на КС но чл. 151, ал. 2 от 
Конституцията на Република България (КРБ). Решенията на КС в тази хипотеза 
имат две основни последици, които служат, за да се постигне отмяна, респ. обявяване 
нищожността на актовете, издадени въз основа на закона, ако последните противоречат 
на КРБ. Въпросните последици са посочени в чл. 151, ал. 2, изр. 3 КРБ: „актът, обявен 
за противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението (на КС) в 
сила“. Двата ефекта от решението на КС са ‒ установителен, изразяващ се в 
обявяването на противоконституционността от КС, и конститутивен, състоящ се в 
забраната да се прилага такъв закон занапред. 

I.1.1.1.Основният ефект от решенията на КС е установителният. 
Съществуването на този елемент от правното действие на решението на КС е 

обосновано подробно от проф. Ж. Сталев2 и затова тук няма да се спираме на този 
въпрос. По-важният проблем е какви са правните последици от установителното 
действие на решението на КС. 

Считам, че установителното действие на решението на КС служи за отмяната на 
актовете по прилагане на закона, влезли в сила преди решението на КС, като премахва 
процесуалната пречка за непосредствено прилагане на Конституцията. До влизането в 
сила на решението на КС никой не може да се позовава на противоконституционността 
																																																													
1 Сталев, Ж. Сила на решенията на Конституционния съд, обявяващи закон за противоконституционен. 
– Съвременно право, 1995, № 5, 19-20, 23. 
2 Сталев, Ж. Цит. съч., 10-11. 
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на закона, а оттук и на противоконституционността на актовете по неговото прилагане. 
С други думи, съществува процесуална пречка за това, изразяваща се в наличието на 
специална процедура и орган за констатиране на противоконституционността. С 
установяването на противоконституционността на закона със сила на пресъдено нещо 
обаче отпада и процесуалната пречка за позоваване на противоконституционността на 
актовете по прилагане на закона, като последните подлежат на отмяна. 

Въпросните актове подлежат на отмяна само ако те самите противоречат на 
Конституцията. Не е достатъчно, че са издадени въз основа на противоконституционен 
закон, защото конститутивният елемент на решението на КС няма обратна сила. Ако 
конститутивното действие на решението на КС имаше обратна сила, актовете по 
прилагане на закона щяха да подлежат на отмяна само затова, че са издадени въз основа 
на противоконституционен закон. Напълно възможно е обаче те да не противоречат на 
основния закон. Затова в името на правната сигурност е възприето, че конститутивният 
елемент на решението на КС действа занапред. 

Господстващото становище е, че липсата на обратно действие на 
конститутивния елемент на решението на КС е пречка въобще да се търси отмяна на 
актовете по прилагане на противоконституционния закон, дори когато те противоречат 
на основния закон. Въпросното разбиране изхожда от схема, в която има 
противоконституционен закон и решение на КС. Забравя се обаче в тази схема да се 
вземе предвид наличието на самата Конституция, която не е престанала да се прилага. 
Игнорирането на основния ни закон по такъв начин е допустимо, ако съществуваше 
правна норма, според която в периода на прилагане на противоконституционния закон 
Конституцията спира да се прилага. Такава норма за временно спиране на прилагането 
на Конституцията не съществува. Напротив, чл. 5 КРБ е достатъчно ясен и категоричен 
точно в обратния смисъл, постановявайки, че Конституцията има непосредствено 
действие ‒ в ал. 2, и че останалите закони не могат да й противоречат ‒ в ал. 1. Нещо 
повече, това правило е повторено в чл. 57, ал. 3 КРБ, където са регламентирани и 
изключенията от принципа ‒ хипотезите, в които се допуска временно ограничение със 
закон на упражняването на основни права на гражданите, а сред тях не е хипотезата на 
временно ограничаване в периода на прилагане на противоконституционен закон. 
Затова наред с прилагането на противоконституционния закон не трябва да се забравя, 
че в същото време трябва да се приложи и Конституцията. И тъй като не могат 
едновременно да се приложат два нормативни акта с различна юридическа сила, които 
си противоречат, този с по-малка юридическа сила ‒ в случая законът, трябва да 
отстъпи, а актовете, резултат от прилагането му, могат да бъдат отменени. 

Процесуалните пътища и основанията за отмяна на различните видове актове по 
прилагане на закона са следните. 

‒ За индивидуалните административни актове, които са влезли в сила, без да 
бъдат обжалвани пред съд, процесуалният път е отмяна по чл. 231 ГПК, но само от по-
горестоящия административен орган или ако такъв няма ‒ от органа, издал акта (чл. 32, 
ал. 1 ЗАП). Отказът за преразглеждане на въпроса в този случай подлежи на съдебно 
обжалване3. 

Основанието за отмяна е ново обстоятелство от съществено значение за делото, 
което при решаването му не е могло да бъде известно на страната ‒ чл. 231, ал. 1, б. „а“ 
ГПК. Това ново обстоятелство е решението на КС, което със задължителна за всички 
сила премахва формалната, процесуална пречка за непосредствено приложение на 
Конституцията. 

‒ За влезлите в сила индивидуални административни актове, които са били 

																																																													
3 Костов, Д., Д. Хрусанов. Административен процес на Република България. С., 2001, с. 245. 
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обжалвани по съдебен ред, процесуалният път е отмяна на влязло в сила решение от 
ВАС по раздел IV ЗВАС. Основанието за отмяна отново е чл. 231, ал. 1, б. „а“ ГПК (вж. 
чл. 41, ал. 1 ЗВАС). 

‒ За влезлите в сила наказателни постановления по ЗАНН, без значение дали са 
обжалвани по съдебен път, или не, процесуалният път е отмяна от окръжния съд след 
възобновяване на административнонаказателното производство по чл. 70‒73 ЗАНН. 
Основанието е чл. 70, б. „в“ ЗАНН. 

‒ За влезлите в сила актове на правозащитни органи ‒ присъди, решения и 
определения, процесуалният път е отмяна от ВКС след възобновяване на наказателните 
дела по глава XVIII НПК. Основанието за възобновяване е чл. 362, ал. 1, т. 3 НПК. Тук 
се изисква обстоятелствата, от съществено значение за решаване на делото, които не са 
могли да бъдат известни на съда, постановил присъдата, решението или определението 
да са били разкрити чрез „разследване“. Решението на КС ще се яви като основание за 
възобновяване по аргумент на по-силното основание, защото за разлика от 
разследването установява обстоятелството със задължителна за всички сила на 
пресъдено нещо. 

‒ Считам, че не е нужно да бъдат отменяни от съда нормативните 
административни актове, защото решението на КС, което обявява за 
противоконституционен закона, въз основа на който те са издадени, има същия ефект и 
спрямо тях арг. от чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА). С други думи, 
конститутивният ефект на решението на КС се пренася и върху нормативните 
административни актове, издадени въз основа на закона. Установителният ефект на 
решението на КС обаче не се пренася автоматично върху тези актове. Напълно 
възможно е те да не противоречат на Конституцията и затова, за да се констатира със 
сила на пресъдено нещо противоречието им с основния закон, лицето, чието право е 
нарушено, може да поиска инцидентно произнасяне по въпроса от съда в 
производството по чл. 1 ЗОДВПГ вр. чл. 15, ал. 2 ЗНА. Чл. 1 ЗОДВПГ поставя две 
условия, за да се търси обезщетение за вреди от прилагането на административен акт (а 
не само от прилагането на индивидуални административни актове, според едно 
разпространено схващане ‒ вж. по-подробно част III от настоящото изложение). 
Първото условие е актът да е отменен, което в случая се изпълнява, чрез прилагането 
на чл. 13, ал. 1 ЗНА. Второто условие е административният акт да е незаконен, което 
съдът може да установи и инцидентно въз основа на чл. 1, ал. 1 ЗОДВПГ вр. чл. 15, ал. 
2 ЗНА4. 

Установителният ефект е предпоставка за ангажиране на отговорността на 
държавата за вреди от прилагането на противоконституционния закон преди влизането 
в сила на решението на КС. За обезщетение за вреди от прилагането на закона след този 
момент предпоставка е конститутивният ефект. 

I.1.1.2. Конститутивният ефект на решенията на КС се изразява в 
прекратяването на прилагането на противоконституционния закон занапред. И тъй като 
въз основа на чл. 14, ал. 6 ЗКС решенията на КС са задължителни за всички държавни 
органи, юридически лица и граждани, то ще бъде противоправно прилагането на 
обявения за противоконституционен закон след влизането в сила на решението на КС. 

В случаите, в които се използва конститутивният ефект на решението на КС, 
административните актове, издадени въз основа на закона, са изцяло лишени от правно 

																																																													
4 В по-ранен, непубликуван вариант на настоящата работа, цитиран от М. Славова (вж. Славова, М. 
Принципи на административното право. С., 2002, с. 109, бележка № 2) наистина се сочеше, че в тази 
хипотеза може да се предяви установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК. Смятам, че това е погрешно, при 
условие, че съществува по-краткият процесуален път на инцидентното установяване и затова в 
настоящия вариант на разработката твърдението е коригирано. 
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основание, тъй като са издадени въз основа на един на практика отменен закон. Затова 
в тези хипотези административните актове са нищожни5. По отношение на съдебните 
актове обаче в същата хипотеза нещата не стоят така. Присъдите, решенията и 
определенията на наказателния съд, издадени въз основа на отменен закон, подлежат на 
касационно обжалване по чл. 352, ал. 2 НПК6, т.е. те не са нищожни. Що се отнася до 
актовете на гражданския съд, то основанията за тяхната нищожност са очертани от 
съдебната практика и сред тях няма основание за нищожност, изразяващо се в 
неприлагане на закона, който е трябвало да се приложи7. 

I.1.1.3. Специфично конститутивно действие на решението на КС е налице, 
когато се касае за незабавното му действие спрямо висящи правоотношения8. Касае се 
за конститутивно действие, защото противоконституционният закон престава да се 
прилага към правоотношения, спрямо които той дотогава се е прилагал. Практическите 
последици обаче на това специфично конститутивно действие съвпадат отчасти с тези, 
които наблюдаваме при установителното действие на решението на КС. Невлезлите в 
сила административни актове, издадени въз основа на противоконституционния закон, 
не са нищожни, каквото е правилото при конститутивното действие на решението на 
КС, а само унищожаеми, както е при установителното действие. Те са само 
унищожаеми, тъй като в момента на издаването им е съществувало валидно правно 
основание за това ‒ законът, който до обявяването му за противоконституционен се 
прилага. 

Специфичното конститутивно действие на решенията на КС е предпоставка за 
отмяна на невлезлите в сила индивидуални административни актове и съдебните 
решения, издадени въз основа на противоконституционния закон. Те подлежат на 
отмяна чрез редовните способи за това. Във въпросните хипотези вреди са възможни, 
ако е започнало изпълнението на акта преди влизането му в сила ‒ при допуснато 
предварително изпълнение или при актове, подлежащи на незабавно изпълнение. 

I.1.2. Специфично установително действие е налице при констатиране на 
противоконституционността с решение на КС по § 3, ал. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби (ПЗР) на КРБ. 

Решението на КС в тези случаи е с установителен ефект, защото само констатира 
със сила на пресъдено нещо факта, че завареният от Конституцията закон, който й 
противоречи, е отменен с влизането в сила на основния закон (арг. от § 3, ал. 2). Актът 
по § 3, ал. 1 ПРБ на КРБ не е юридически факт, от който непосредствено да следват 
някакви промени, свързани с действието на противоконституционния закон. 
Промяната, изразяваща се в отмяна на закона, следва от влизането в сила на 
Конституцията, а решението на КС по § 3, ал. 1 само я констатира със сила на 
пресъдено нещо. Практическите последици от това специфично установително 
действие обаче се припокриват с последиците от конститутивното действие на 
решението на КС по чл. 151, ал. 2 КРБ, доколкото и тук административните актове, 

																																																													
5 В решение № 255 от 12.9.1994 г. по адм.д. № 3621/1993 г., ВС, III г.о. се казва, че за да бъде един 
административен акт нищожен поради материална незаконосъобразност, е необходимо при неговото 
издаване да е бил изцяло лишен от законно основание. 
6 Вж. Чинова, М. Обща характеристика на касационното производство по НПК. – Съвременно право, 
1999, № 5, с. 27, където авторката сочи прилагането от съда на отменен закон като практически пример 
за отменителното основание по чл. 352, ал. 2 НПК. 
7 Вж. Мингова, А. Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения. С., 1999, 89-96. 
8 Незабавното действие на решението на КС спрямо висящи правоотношения е напълно самостоятелно, 
като дори може да възникне без конститутивното действие на решението на КС по чл. 151, ал. 2 КРБ. 
Това е възможно, когато се иска обявяването на противоконституционността на отменен от НС закон. 
Вж. Зартов, Я. Гранични проблеми на противоконституционността на закона в практиката на 
Конституционния съд и съдилищата. – Съвременно право, 2001, № 2, 68-69. 
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издадени въз основа на такъв закон, са без правно основание и затова са нищожни. 
I.1.3. Специфично установително действие с ограничени субективни 

предели е налице, ако отмяната на заварен от Конституцията закон, който й 
противоречи, се установи съгласно § 3, ал. 1 ПРБ на КРБ от обикновен съд. В този 
случай силата на пресъдено нещо обвързва само страните по спора ‒ чл. 220, ал. 1 ГПК. 
И това констатиране обаче е достатъчна предпоставка за отмяна или обявяване на 
нищожността на актове по прилагане на отменения от Конституцията закон. 

I.2. След отмяната, респ. обявяването на нищожността на актовете, 
издадени въз основа на противоконституционния закон, може да се търси 
обезщетение от държавата за претърпените вреди. Фактическите състави са в 
ЗОДВПГ. 

Основна разпоредба на конституционно равнище, свързана с отговорността на 
държавата, е чл. 7 КРБ ‒„Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове 
или действия на нейни органи и длъжностни лица.“ Тълкуването на този текст налага 
извода, че не може да бъде търсено обезщетение направо въз основа на него. Първо ‒
нормата предвижда възможността не всички актове и действия на държавни органи и 
длъжностни лица да водят до отговорност за вреди, тъй като прилагателното 
„незаконни“ е използвано в нечленувана форма. Второ ‒ използваното нечленувано 
съществително „вреди“ допуска ограничения в обема на отговорността. Следователно 
начинът на формулиране на конституционния принцип дава широки възможности на 
законодателя за уреждането на въпросната отговорност9. 

Що се касае до уредените със закон състави на гражданска отговорност, то 
анализът им води до заключението, че не всички вреди от прилагането на 
противоконституционния закон подлежат на обезвреда. 

Правно ирелевантни са вредите, пряка и непосредствена последица от влизането 
в сила на закона. С други думи, това са последиците, които възникват без 
опосредстващата роля на административен акт или акт на правозащитен орган. Това е 
така, защото чл. 45 и чл. 49 ЗЗД, единствено мислими в такава хипотеза, изискват 
виновно поведение от дееца, а според съдебната практика изкуствените правни 
образувания, каквото е и Народното събрание, не могат да имат психическо отношение 
към деянието10. 

Гражданската отговорност на държавата се ограничава до някои непреки вреди 
от прилагането на противоконституционния закон. Наричаме ги непреки, защото те не 
са в пряка и непосредствена причинна връзка със закона, а с актове по прилагането му, 
издадени от други държавни органи. Въпросните непреки вреди са тези, които са 
резултат от прилагането на административен акт ‒ чл. 1 ЗОДВПГ, и от акт на 
правозащитен орган по смисъла на чл. 2 ЗОДВПГ. 

Внимателният анализ на ЗОДВПГ води до заключението, че този закон не 
изчерпва всички хипотези на актове по прилагане на закона, от които са възможни 
вреди. Сравнително пълна е отговорността на държавата за вреди от административни 
актове. По отношение на актовете в наказателния процес чл. 2 ЗОДВПГ изброява 
хипотезите, в които държавата дължи обезвреда, но това не са всички възможни 
случаи, в които гражданите могат да претърпят вреди. Що се отнася до актовете в 
гражданското правораздаване, тук държавата носи отговорност по ЗОДВПГ само ако се 

																																																													
9 В потвърждение на този извод е и употребата на членувани форми при означението на вредите и 
извършителите на противоправните деяния в ЗЗД и ЗОДВПГ. В редките случаи, когато са използвани 
нечленувани форми, конкретизацията на вредите и извършителите на деянията е постигната чрез 
изричното посочване на индивидуализиращи признаци (вж. чл. 1, ал. 1 и 2 ЗОДВПГ). 
10 Вж. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. С., 2002, с. 342. Тази практика се критикува от 
доц. Калайджиев, тъй като небрежността в гражданското право има обективен характер. 
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касае за актове, с които съд налага административна мярка. За всички хипотези, които 
не попадат в приложното поле на ЗОДВПГ, може да се предяви иск за неоснователно 
обогатяване, след като актът, издаден въз основа на противоконституционния закон, 
бъде отменен.  

 
II. Отговорност на държавата за вреди от прилагането на закон, 

противоречащ на международноправни норми 
Чл. 5, ал. 4 КРБ предвижда, че международните договори, които са 

ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от 
вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми на вътрешното 
законодателство, които им противоречат. По аргумент на противното международните 
до-говори, които не отговарят на условията в чл. 5, ал. 4 КРБ и обичайните норми на 
международното право, не са част от вътрешното право. Тези различия налагат да се 
разгледат поотделно отговорността на държавата за вреди от прилагането на закони, 
противоречащи, от една страна ‒ на международни договори по чл. 5, ал. 4 КРБ, и от 
друга страна ‒ на обичайни международноправни норми и международни договори, 
извън тези по чл. 5, ал. 4 КРБ. 

II.1. Отговорност на държавата за вреди от прилагането на закони, 
противоречащи на международни договори по чл. 5, ал. 4 КРБ 

Противоречието на закон с международен договор по смисъла на чл. 5, ал. 4 КРБ 
е правнорелевантно само след като бъде установено със сила на пресъдено нещо по 
предвидения за това процесуален ред. Този извод следва от принципа за отнапред 
установената процедура в процесуалното право11. Следователно, както и при 
противоконституционните закони, има период от време, когато съществува 
процесуална пречка за позоваване на материалноправното несъответствие между 
закона и международното право. 

а. Противоречието, за което говори чл. 5, ал. 4 КРБ, може да се констатира с 
решение на КС за установяване несъответствието между закон и международен 
договор ‒ чл. 149, ал. 1, т. 4 КРБ. 

Считам, че определената от вътрешното ни право специална процедура за 
установяване на несъответствието между закон и международен договор от КС 
изключва възможността правораздавателните органи да се произнасят инцидентно по 
въпроса. Това следва и от чл. 15, ал. 2 ЗНА, според който, ако постановление, 
правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по- висока 
степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. По аргумент на 
противното от тази разпоредба следва, че те не могат да правят същото и по отношение 
на законите. 

б. На следващо място, нарушението на международен договор чрез закон, който 
му противоречи, се констатира от международни съдилища, чиято задължителна 
юрисдикция е призната от Република България. Тук трябва да бъдат посочени 
Международният съд на ООН (вж. чл. 36 от Статута на Международния съд и чл. 1 от 
Закона за приемане на Декларация за признаване задължителната юрисдикция на 
Международния съд на ООН, обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.1992 г.) и Европейският съд за 
защита правата на човека (ЕСЗПНЧ) ‒ чл. 46 от Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните свободи. Тъй като международните нормативни 
съглашения при посочените от чл. 5, ал. 4 КРБ условия стават част от българското 
законодателство, решенията на международните съдилища със задължителна 
юрисдикция са всъщност постановени съобразно вътрешното ни право и затова тяхното 
																																																													
11 Яновски, Б. Принципът за отнапред определената процедура в исковия граждански процес. – Правна 
мисъл, 1982, № 5, 62-69. 
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допускане и изпълнение не е обусловено от екзекватура12. 
ЕСЗПНЧ може да бъде сезиран за нарушение на Конвенцията чрез закон както 

от държави, така и от физически лица. При индивидуалните жалби считам, че преди да 
отнесат въпроса до ЕСЗПНЧ, българските граждани трябва да използват възможността 
по чл. 182, ал. 1 б. „ж“ ГПК13. 

Международният съд на ООН може да бъде сезиран само от държави за спорове 
между тях, които решава на основата на международното право ‒ чл. 34 и 36 от Статута 
на Международния съд. 

в. Най-сетне, нарушаването на международното право чрез закон може да се 
констатира и от международен арбитраж, като и тук страни по спора могат да бъдат 
само държави ‒ чл. 37, ал. 1 от Конвенцията на ООН за мирно уреждане на 
международни конфликти от 1969 г. 

При установено със сила на пресъдено нещо противоречие на закон с 
международен договор по един от трите посочени начина се открива възможността за 
отмяна на актовете по прилагане на закона поради примата на международния договор 
според чл. 5, ал. 4 КРБ. В случая е възможна само отмяна въз основа на установителния 
елемент на въпросните решения, защото и решението на КС за установяване 
несъответствието на закон с международен договор, и решението на международен съд 
или арбитраж за установяване нарушението на международен договор чрез закон нямат 
за последица отмяната на самия закон. С други думи, за разлика от хипотезата, при 
противоконституционните закони решението тук няма конститутивно действие. 

Господства разбирането, че тази липса на конститутивно действие е пречка 
въобще да се прибегне до пряко прилагане на международния договор, докато законът, 
който му противоречи, не бъде отменен изрично. Считам обаче, че „предимството“, за 
което става въпрос в чл. 5, ал. 4 КРБ, включва и прилагане с предимство на 
международния договор пред закона, който му противоречи. 

Ако закон противоречи на Европейската конвенция за защита правата на човека 
и това е констатирано от ЕСЗПЧ, основанието за отмяна на актовете по пр-лагане на 
закона е чл. 231, ал. I, б. „з“ ГПК. За актовете по прилагане на закон, противоречащ на 
други международни договори, основанията за отмяна са аналогични на тези при 
противоконституционните закони, описани в параграф I.1.1.1. 

След отмяната на акта по прилагане на закона се открива възможността за 
обезвреда по ЗОДВПГ. 

За разлика от хипотезата при противоконституционните закони вредите, които 
са пряка и непосредствена последица от закон, противоречащ на международен 
договор, подлежат на обезвреда според някои международни конвенции ‒ напр. чл. 50 
ЕКЗПЧ, чл. 39, чл. 139, чл. 263 от Конвенцията на ООН по морско право и др. В 
посочените актове се говори за нарушения, без да се правят други уточнения, и 
следователно се касае за всякакви нарушения, включително и такива, които са пряка и 
непосредствена последица от закони, нарушаващи въпросните договори. 

Вредите, които са пряка последица от закон, подлежат на обезвреда и когато 
нарушението на международното право е установено от Международния съд на ООН 
или от международен арбитраж и същите осъдят държавата да плати обезщетение. 
Международният съд е прилагал нееднократно14 принципа, че всяко нарушение на 
международноправно задължение води до задължение за обезщетяване на причинените 

																																																													
12 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. С., 2000, с. 906. 
13 Срв. с жалба 6452/74 Sacchi v. Italy (Ван Дайк, П., Г. Й. X. Ban Хууф. Европейската конвенция за 
правата на човека ‒ теория и практика. С., 2000, с. 128). 
14 Напр. в делото за пролива Корфу от 1949 г. (Краткое изложение решений, консультативных 
заключений и постановлений Международното Суда 1948-1991, ООН, Нью-Йорк, 1993, с. 11). 
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вреди. Доказателства за съществуването на този принцип откриваме и в 
международната арбитражна практика15. А щом всяко нарушение на международното 
право води до задължение за обезвреда, това се отнася и за нарушенията чрез закон. 

II.2. Отговорност на държавата за вреди от прилагането на закони, 
противоречащи на международен обичай и на международни договори, извън чл. 
5, ал. 4 КРБ не може да възникне съгласно вътрешноправните норми на Република 
България. До такава отговорност ще се стигне само ако са налице предпоставките за 
прилагане на принципа за обезщетяване на вредите от нарушаване на 
международноправно задължение и е постановено съответно осъдително решение в 
този смисъл от Международния съд на ООН или от международния арбитраж. 

 
III. Отговорност на държавата за вреди от прилагането на противозаконни 

нормативни административни актове 
III.1. Установяване на противозаконността на нормативен 

административен акт 
Противозаконните нормативни административни актове подлежат на отмяна или 

обявяване на нищожността им от ВАС по ЗВАС, а в случаите с актове на общински 
съвет ‒ от съответния окръжен съд, като и тук по аналогия се прилага процедурата по 
ЗВАС16. Следователно и за тази категория актове е установена специална процедура за 
оспорването им, а тя от своя страна се явява абсолютна процесуална предпоставка за 
търсене по-нататък на обезщетение за причинените от такива актове вреди. 
Инцидентното констатиране на противозаконността на нормативен административен 
акт по чл. 15, ал. 2 ЗНА не дава право на претенция за обезвреда. Това е така, защото 
въпросното констатиране няма за последица отмяната или обявяването на нищожността 
на акта, а чл. 1, ал. 2 ЗОДВПГ изрично изисква отмяна или обявяване на нищожността 
като предпоставка за иск по ЗОДВПГ. Установяването по чл. 15, ал. 2 ЗНА обаче е 
необходимо, за да се търси обезщетение по чл. 1 ЗОДВПГ, ако отмяната на 
нормативния административен акт не е станала по съдебен ред. 

III.2. Уреждане на последиците от противозаконен нормативен 
административен акт 

а. Вредите, които са пряка и непосредствена последица от противозаконния 
нормативен административен акт, подлежат на обезвреда по чл. 1 ЗОДВПГ. Тук 
законодателят е употребил по-общите понятия „административна дейност“ и 
„административни актове“ и следователно е имал предвид както индивидуалните, така 
и нормативните административни актове. Легален аргумент, че в понятието 
„административни актове“ се включват и нормативните такива, може да се извлече от 
ЗВАС, където много последователно се употребяват термините „нормативни 
административни актове“ и „индивидуални административни актове“ за означение на 
двата вида административни актове, плод на административна дейност. В миналото 
разпоредбата на чл. 1 ЗОДВПГ се е тълкувала ограничително, като се е считало, че в 
приложното й поле попадат само индивидуалните административни актове17. Считам, 
че в това е имало донякъде основание, защото тогава не е съществувала възможност за 
отмяна или обявяване нищожността на нормативни административни актове по 
																																																													
15 Напр. в делото за британските претенции в испанската част на Мароко (Briggs, Н. The law of nations. 
Cases, documents and notes. New York, 1952, 601-604). 
16 Панайотова, Ем. За някои необходими промени в правната уредба на административния контрол 
върху органите на местното самоуправление. – Съвременно право, 1999, № 3, с. 65. 
17 Вж. Гоцев, В. Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани, С., 1989, с. 30. Същото 
обаче продължава да се приема и в по-ново време ‒ вж. Сукарева, З. Облигационно право. 
Извъндоговорни и облигационни отношения. С., 1998, с. 49; Димитров, Д. Административно право. 
Обща част. С., 1999, с. 573. 
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съдебен ред, а чл. 1, ал. 2 ЗОДВПГ изисква, преди да се търси обезщетение, актът да 
бъде отменен, респ. да се обяви нищожността му. Тъй като в момента съществува 
съдебен ред за отмяна, респ. за обявяване нищожността на нормативен 
административен акт по ЗВАС, то вредите от такъв акт подлежат на обезвреда по чл. 1 
ЗОДВПГ. 

Дори и в миналото обаче, преди създаването на съдебна процедура за отмяна, е 
съществувала възможност за обезщетяване на вреди от незаконни нормативни 
административни актове. В чл. 1 ЗОДВПГ се изисква актът да е отменен, но не е 
необходимо това да е станало непременно от съд. Възможно е актът да е отменен от 
органа, който го е издал. Също така актът може да загуби юридическата си сила, ако 
бъде отменен законът, въз основа на който е постановен. Така например при отмяна на 
закон от НС или от КС по силата на чл. 13, ал. 1 ЗНА нормативният административен 
акт също трябва да се счита за отменен. След постановяването на такава отмяна може 
да се предяви иск по чл. 1 ЗОДВПГ, а незаконността съдът може да констатира 
инцидентно по силата на чл. 15, ал. 2 ЗНА. 

Чл. 1 ЗОДВПГ поставя две изисквания като предпоставка да се търси 
обезщетение по този ред. Първото ‒ в ал. 1, е административният акт да е незаконен. 
Това изискване се удовлетворява от установителния ефект (вж. по-долу параграф 
III.2.б.) на решението на ВАС при съдебна отмяна. При отмяна не по съдебен ред 
изискването на ал. 1 се изпълнява от инцидентното установяване на незаконността по 
чл. 15, ал. 2 ЗНА. Второто изискване ‒ в ал. 2, е актът да е отменен, без да се изисква 
отмяната да е с обратна сила. 

Въз основа на чл. 1 ЗОДВПГ и с изложените тук аргументи авторът на 
настоящата разработка спечели иск срещу държавата за вреди от прилагането на ПМС 
№ 212/2001 г. с влязло в сила съдебно решение от 22.10.2002 г. по гр.д. № 4353/2002 г. 
пред Софийски районен съд, I-во г.о., 33-ти състав. С въпросното постановление бяха 
увеличени цените на топлоенергията и електроенергията с 10% без съгласуване по чл. 
3, ал. 1 КТ с представителните организации на работниците и служителите и на 
работодателите. Обезщетението, което държавата бе осъдена да плати по посоченото 
дело, се изразява в разликата между начислена цена за топлоенергия по време на 
прилагане на постановлението и цената, която трябваше да се определи, ако 
незаконният акт не бе издаван. 

б. Вредите, които са резултат от прилагането на индивидуален административен 
акт, издаден въз основа на противозаконен нормативен административен акт, подлежат 
на обезвреда по същите правила, които бяха посочени в параграф I.1 за 
противоконституционните закони. 

Установителният елемент на решението по чл. 27 ЗВАС, явяващ се „ново 
обстоятелство“ и служещ като основание за отмяна, следва от чл. 12 ЗВАС, където са 
посочени основанията за отмяна на нормативни административни актове. 
Следователно, без да установи наличието на някое от тях, съдът не може да отмени 
акта. Освен това и в теорията18, и в съдебната практика19 няма съмнение по въпроса, че 
конститутивното действие на съдебните решения във всички случаи има за своя основа 
и се предпоставя от установеното със сила на пресъдено нещо потестативно право. 

 
IV. Заключение 
В заключение трябва да се посочи, че съществуват две основни ограничения 

пред възможността да се търси обезщетение за вреди от прилагането на противоправни 
нормативни актове. 
																																																													
18 Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. С., 2000, с. 374. 
19 Вж. Постановление на Пленума на ВС № 1 от 1965 г.	



11	
	

Първото е свързано с наличието на специални процедури за констатиране на 
противоправността на нормативния акт ‒ от КС, ВАС и т. н. Въпросните процедури в 
значителна степен забавят обезвредата. Като се има предвид освен това, че някои от 
органите, имащи право да констатират противоправността, не могат да бъдат сезирани 
от граждани, е напълно възможно до отговорност на държавата в тези случаи никога да 
не се стигне. 

Второто ограничение е свързано със ЗОДВПГ, който е основният закон, по 
който може да се търси обезщетение за вредите от прилагането на противоправни 
нормативни актове. Той е твърде казуистичен и съвсем не обхваща всички хипотези на 
актове на държавни органи, от които е възможно гражданите да претърпят вреди. 
Търсенето на обезщетение по силата на общите правила за гражданската отговорност 
по чл. 45 и 49 ЗЗД пък е свързано с изискването за вина на дееца, което, както бе 
посочено по-горе, прави обезвредата по този ред в интересуващите ни случаи почти 
невъзможна. Затова се оказва, че за част от тези вреди държавата въобще не носи 
отговорност поради липсата на съответен фактически състав. 

 
	


