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Правата на личността в Конституцията на Република България от 1991 г.

 

 

Проф. Нено Неновски


 

 

 

Анотация: В статията се разглеждат основните понятия за правата на човека, 

правата на гражданина и правата на личността в контекста на преамбюла и отделни 

разпоредби от Конституцията на Република България. Авторът застъпва тезата, че 

понятието за права на личността е изведено „пред скоби“, така че да обхване останалите 

две конституционни понятия – права на човека и права на гражданите. Поради това от 

гледище на конституционния текст е изключено противопоставянето на понятията 

„права на човека“ и „права на гражданите“, макар и те да си остават различни. И 

правата на човека, и правата на гражданите са права на личността. Особено важна е   

позицията на проф. Неновски за правата на личността като върховен принцип на 

правовата държава и принцип за легитимация на властта. В статията се подчертава, че 

принципът на демокрацията (на мнозинството) невинаги може да се съгласува с 

принципа на правата на човека. Малцинството също има интереси, защитава права. Не 

може да намери оправдание държавна система, в която се потъпкват правата дори на 

един човешки индивид в името на какъвто и да е легитимиращ принцип, бил той и 

принципът на мнозинството. Заключението на автора е, че издигането на правата на 

личността във върховен принцип на държавата и обществото от Конституцията на 

                                                           

 Статията е публикувана в сп. „Правна мисъл“, 1995, № 1. Настоящата публикация се извършва с 

разрешение на наследниците на автора. 


 Проф. Нено Колев Неновски е български юрист и учен. Роден е на 16 март 1934 г.  в с. Балван, 

Великотърновска област. Получава висше юридическо образование в юридическия факултет на 

Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1959 г. След това преминава едногодишен стаж в 

Софийската адвокатура (1957-1958 г.), а след придобиване на правоспособност е назначен за прокурор в 

гр. Горна Оряховица и гр. Велико Търново (1959-1962).  

Научната му кариера започва като асистент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ по обща теория на държавата и правото (1962-1975 г.). След това е старши научен 

сътрудник в Института за правни науки при БАН (1975 г.) и професор в Института за правни науки при 

БАН (1990 г.). Доктор (1970 г.). Член-кореспондент на БАН (1995 г.). Специализира в Европейския 

университетски център в Нанси, Франция (1965-1966 г.), в международния факултет по сравнително 

право в Страсбург. Франция (1969 г.). През периода 1966-1970 г. e редовен аспирант в Юридическия 

факултет на Московския държавен университет „М. Ломоносов“.  

Проф. Неновски е бил член на Конституционния съд на Република България (1991-1994 г.), заместник-

председател на Съвета по законодателство при 37-то Народно събрание (1995-1997 г.), заместник-

председател на Консултативния съвет по законодателството при 39-то Народно събрание (2001- 2004 г.).  

Областта на научните му интереси включва философия и обща теория на правото, историческо развитие 

на правните доктрини, конституционно право и конституционно правосъдие. В Юридическия факултет на 

Софийския университет е водил курсове по история на политическите и правните учения (1965-1987 г.), 

теория на държавата и правото (1984-1990 г.), права на човека (1994-2000 г.). Във факултета по 

журналистика на Софийския университет – основи на държавата и правото; в Нов български университет 

– обща теория на правото (1996-2002 г.), конституционно правосъдие (1996-2002 г.).  

Проф. Неновски е бил председател на ръководството на правната секция при Съюза на учените в 

България (1990-1991 г.); член-учредител на Българската асоциация по философия на правото и социална 

философия (1985 г.) и неин председател от 1990 г.; член на редколегията на сп. „Правна мисъл“ от 1990 г., 

главен редактор на същото списание (1995-1999 г.); главен редактор и основател на сп. „Юридически 

свят“ от 1999 г. до смъртта си през 2004 г.; член на главната редакция на еднотомната национална 

енциклопедия „България“ (БАН). 
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Република България означава, че те са и върховен принцип за легитимация на цялата 

държавна и правна система. 

Разглеждат се също въпросите за конституционни текстове относно правата 

извън глава втора на Конституцията, както и класифицирането на разпоредбите за 

правата на материални и процесуални. Проф. Неновски защитава позицията си, че в 

Конституцията на Република България е дадено предимство на индивидуалните права 

на гражданите. В статията е отделено специално внимание на контролът за 

конституционност, като една от най-важните гаранции за правата на личността. 

Разгледаните са възможностите за сезиране на Конституционния съд и значението на 

индивидуалната конституционна жалба, както и някои особености на конституционното 

производство с акцент върху конституирането на заинтересовани страни. 

Ключови думи: Права на личността, права на човека, права на гражданина, 

Конституция на Република България, правова държава, Конституционен съд, 

индивидуални права на гражданите, индивидуална конституционна жалба, 

заинтересована страна. 

 

Спирам се на някои въпроси. 

1. Понятията 

В конституцията се употребяват три понятия: права на човека, права на 

гражданите, права на личността. 

Понятието „права на човека“ е намерило място, в чл. 85, ал 1, т. 6 от 

Конституцията. Към него могат да се отнесат и други конституционни разпоредби, 

напр. чл. 6, ал. 1. Правата на човека произтичат от биосоциалната природа на личността. 

Като биосоциални потребности и интереси, приели формата на претенции или правила, 

те не зависят генетично от политическата власт (държавата). Те се формират вън от нея 

и не са дар от нея. Рано или късно тя трябва да ги признае. Те носят и изразяват едно 

дължимо, което има за основа обективни необходимости, развиващи се вън и 

независимо от държавата. Като естествено и екзистенциално присъщи на човешкия 

индивид, те са неотчуждаеми и неотменими. Тяхната природа е универсална - права на 

човека без оглед на раса, пол, език, религия, възгледи, материално и обществено 

положение и пр., без оглед на принадлежността на човека към една или друга държава. 

Разбира се, тяхното реализиране зависи от държавата. Признати и закрепени от нея в 

закон, те придобиват позитивноправно битие, юридически гаранции, стават 

осъществими и ефективни. 

Понятието „права на гражданите“ се употребява в глава втора на 

Конституцията, а също в някои разпоредби вън от тази глава, напр. чл. 24, ал. 2. То се 

отнася до българските граждани. „Правата на гражданите“ - това са правата на 

гражданите на Република България. Правата на гражданите са особено битие на правата 

на човека. По съдържание и цели те са това, което са и съответните права на човека
1
, но 

по форма те са част от българското конституционно право, намират се в системни 

връзки и зависимости с останалите разпоредби на Конституцията. Нещо повече - те са 

елемент на правната система изобщо. 

Съвременното правно мислене не противопоставя правата на човека и правата на 

гражданите. Но от юридическа гледна точка те трябва да се различават. Първо, правата 

                                                           
1
 Тъкмо защото са израз и битие на права на човека, правата на гражданите са неотменими (чл. 57, ал. 1 от 

Конституцията). Ако те бяха проста креация на държавата, ако произтичаха само от закона на държавата, 

те не биха били неотменими, колкото и да се прокламираше това. В това е дълбоката основа на принципа 

за неотменимостта на правата на гражданите, закрепен в Конституцията. 



3 
 

на гражданите по принцип са израз и битие на правата на човека, но като съставки на 

националната ни конституционна система те притежават и свое съдържание, и свои 

гаранции, отличаващи ги от подобни на тях разпоредби на чужди конституции. Второ, 

титуляри на някои права на гражданите могат да бъдат само български граждани (напр. 

по чл. 25, ал. 4, чл. 35, ал. 2, чл. 36, чл. 42, чл. 51, чл. 52 и др. от Конституцията). Трето, 

като права на гражданите в отделни случаи са закрепени гаранции (механизми, 

процедури и пр.) на правата на човека, т. е. правата на гражданите не винаги са някакъв 

образ на точно определено право на човека (вж. напр. чл. 120, ал. 2 от Конституцията). 

В Конституцията много права са формулирани така, че да се отнасят до всеки 

човек, а не само до българските граждани. Това са наистина права на човека, намерили 

позитивноправно закрепване в българската конституция
2
. Те са на разположение и на 

чужденци (граждани на чужди държави и лица без гражданство) - вж. напр. 

разпоредбите на чл. 28, 29, 34, 38 и др. Това обаче не ги лишава от качеството им на 

права на българските граждани. Както гласи и наименованието на глава втора на 

Конституцията, те са основни права на гражданите. Съставни части на българската 

правна система, те могат да се ползват от чужденци по реда, който тази система е 

предвидила. 

С оглед на казаното титуляри на правата на гражданите по Конституцията могат 

да бъдат: а) само български граждани; б) български граждани и други лица (чужденци). 

Понятието „права на личността“ се съдържа в два конституционни текста - в 

преамбюла на Конституцията (абз. 3) и в чл. 4, ал. 2. Като приемат, че то е тъждествено 

на понятието „права на човека“, някои смятат, че то не е трябвало да бъде използвано в 

Конституцията. От значение обаче е това, че понятието съществува в Конституцията и 

трябва да бъде изтълкувано. 

Понятието „човешка личност“ се употребява в основните международни актове 

по правата на човека
3
. В тях може да се срещне и понятието „права на човешката 

личност“ (напр. в чл. 6 от Международния пакт за гражданските и политическите 

права). 

В чисто теоретичен план понятието „права на личността“ подчертава социалната 

същност на човека, неговата социализирана природа, с него се изразява и най-високото 

място, което човешкият индивид заема в йерархията на социалните ценности. От 

теоретична гледна точка правата на личността могат да се схванат като особен израз на 

правата на човека - това са правата на човека, видени от определен зрителен ъгъл. 

Правата на личността обхващат и правата на гражданите като битие на правата на 

човека. Ако правата на гражданите не са такова битие, ако не съответстват на идеята за 

правата на човека, те не са битие и на правата на личността. (Това е възможно, ако 

правата на гражданите се формулират по класов признак например.) 

Нас ни интересува обаче конституционното понятие „права на личността“. То се 

използва в преамбюла и в глава първа на Конституцията преди другите две понятия. То 

е изведено „пред скоби“, така че да обхване останалите две конституционни понятия - 

„права на човека“ и „права на гражданите“. Поради това от гледище на 

конституционния текст е изключено противопоставянето на понятията „права на 

човека“ и „права на гражданите“, макар и те да си остават различни. И правата на 

човека, и правата на гражданите са права на личността. 

                                                           
2
 Правата на човека имат позитивноправното си закрепване и в международното право. Различията между 

правата на човека и правата на гражданите в съвременността не могат да се търсят като различия между 

естествено и позитивно право. 
3
 В преамбюлите на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и на двата пакта за правата от 

1966 г. 
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Свързано с духа и с основните начала на Конституцията, понятието „права на 

личността“ се отнася не само до отделните лица (на практика предимно до гражданите), 

но и до законодателната, изпълнителната и съдебната власт, до всички органи на 

държавата. Като нормативно понятие то задължава, например законодателя да признае 

правата на човека и да ги закрепи като основни права на гражданите (оттук и 

изискването правата на гражданите да бъдат не изопачен, а адекватен израз на правата 

на човека). Първично и изходно, понятието „права на личността“ предопределя 

тълкуването на друго основно конституционно понятие - „правова държава“ (вж. по-

долу т. 2)
4
. 

2. Правата на личността - върховен принцип на правовата държава и 

принцип за легитимация на властта 

Правовата държава традиционно се свързва с върховенството на конституцията и 

с принципа на законността. Правова е държавата, в която конституцията заема най-

високо място в йерархията на правните източници. Правова е държавата, в която 

господства принципът на законността в организацията и дейността на администрацията. 

Присъщи на правовата държава, приемани обикновено като производни от посочените, 

са и други нейни черти - признаване и защита на правата на гражданите, контрол за 

конституционност на актовете на законодателната власт, съдебен контрол върху 

актовете на администрацията. Тези черти са намерили отражение в Конституцията на 

Република България - на първо място в чл. 4 и чл. 5. 

Напоследък в теорията се приема, че челно място сред признаците и чертите на 

съвременната правова държава трябва да заемат признаването и осигуряването на 

правата на гражданите, на правата на човека по-общо. Висша ценност е човешката 

личност с нейното достойнство и с нейните права. Конституционността и законността 

най-общо сами по себе си нямат смисъл. Те са оправдани, ако имат за цел да създадат и 

гарантират условия за развитието и процъфтяването на човешката личност. Особено 

сега, когато не само отделният индивид, но и човешкият род се намират пред глобални 

опасности, които застрашават съществуването им. 

Смятам, че в духа на това съвременно мислене трябва да бъде тълкувана и 

нашата конституция. Още повече, че за това тя ни дава позитивна опора. Това е текстът 

в нейния преамбюл, в съответствие с който се издигат във „върховен принцип правата 

на личността, нейното достойнство и сигурност“ (абз. 3). Не висш, а върховен принцип! 

Това ще рече, че той се поставя над всичко. Член 4, в който също се подчертава 

значението на правата на личността в правовата държава, трябва да се разбира в 

светлината на конституционния текст за правата като върховен принцип. Член 4, ал. 1 

обявява Република България за правова държава (изр. 1) и повелява тя да се управлява 

според Конституцията и законите (изр. 2). В ал. 2 на същия член се посочва вече целта 

на правовата държава и на управлението й: да се гарантират животът, достойнството и 

правата на личността, да се създават условия за свободно развитие на човека и на 

гражданското общество. Очевидно е, че характеристиката на държавата в ал. 1, изр. 1, 

която е нормативно конституцинно понятие с повелителен смисъл, се определя на първо 

място от също така повелително определената цел в ал. 2. Управлението в правовата 

държава (според Конституцията и законите) също е подчинено на тази цел. Целта, 

оказва се, има водещо значение точно в духа на преамбюла на Конституцията. 

Върху тази основа трябва да се отговори кой е първостепенният легитимиращ 

принцип на държавната власт в Република България. Известни са различни типове 

                                                           
4
 Давам си сметка, че с понятието „права на личността“ не трябва да се изместват и затъмняват основни и 

широко разпространени понятия, каквито са „правата на човека“ и „правата на гражданите“. Но от 

позитивноправна конституционна гледна точка то има своето значение и юристът от теорията и 

практиката не трябва да го игнорира.  
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легитимация, различни принципи за оправдаване на държавната власт и нейните 

решения, вкл. и на държавната принуда. Като демократична държава с парламентарно 

управление (преамбюл - абз. 5, чл. 1 от Конституцията) Република България има за 

основа демократичния принцип в неговия собствен Смисъл - легитимни са органите, 

създадени в последна сметка въз основа на волята на мнозинството; легитимни са 

решенията на тези органи, изразяващи волята на мнозинството. Това е постановено в 

много конституционни разпоредби. 

Демократичният (мажоритарният) принцип от древността, та до днес не е смятан 

обаче за съвършен. Големи мислители са изтъквали, че той е твърде прост, за да води 

винаги до верни и справедливи решения и да служи за даване на верни и справедливи 

оценки. Приложен безкомпромисно, той не позволява да се отчитат интересите на 

малцинството. В днешно време се подчертава, че принципът на демокрацията (на 

мнозинството) невинаги може да се съгласува с принципа на правата на човека. 

Малцинството също има интереси, защитава права. Не може да намери оправдание 

държавна система, в която се потъпкват правата на един дори човешки индивид в името 

на какъвто и да е легитимиращ принцип, бил той и принципът на мнозинството. 

(Известно е, че погазването на правата на писателя Салман Рушди от официалната 

държавна власт, която се позовава на върховни религиозни повели, се е превърнало в 

международен въпрос, станал предмет на внимание на международните институции.) 

Защото това подкопава правата на човека в техния корен, крие потенциалната 

възможност да се превърне в обща заплаха. 

Ето защо в теоретичен план правата на човека като легитимиращ принцип стоят 

преди демократичния принцип. Това е идейната основа за възникване на непознати в 

миналото институции - Конституционен съд, омбудсман и др. (във вътрешното право), 

международен съд по правата на човека (в международното право), чиято легитимност 

се търси в необходимостта от закрила на правата на гражданина, респ. на правата на 

човека. 

Възниква проблем за примиряване на двата принципа и той се решава предимно 

със средствата и механизмите на съгласуването и на компромиса, чрез които да се  

постигне при нужда и при възможност и съгласие (консенсус). 

Краткият анализ ми позволява да направя заключение, че издигането от 

Конституцията на Република България на правата на личността във върховен принцип 

на държавата и обществото означава, че те са и върховен принцип за легитимация 

(легитимизация, оправдаване) на цялата държавна и правна система. 

 

3. Конституционни текстове относно правата извън глава втора на 

Конституцията 

Правата на гражданите (и на личността най-общо) са формулирани подробно в 

глава втора на основния закон. Права на личността са обявени обаче и в 

конституционни текстове извън тази глава. 

Още в преамбюла на Конституцията (абз. 3), както вече видяхме това, правата на 

личността са издигнати във „върховен принцип“. Преамбюлът на общо основание е 

конституционен текст. Без да съдържа отделни конституционни разпоредби (норми), 

той има не просто юридическо, но и известно нормативно значение. Не е лишен от 

всякаква нормативност, тъй като в него има задължаващи приложителя и тълкувателя 

на Конституцията идеи
5
. В него е намерил концентриран израз духът на Конституцията. 

                                                           
5
 Нормативността в правото не трябва да се отъждествява с една от формите на нормативността. 

Въпросът за нормативността на преамбюла на конституциите е спорен в теорията. Някои отричат 

всякаква нормативност на преамбюла, но допускат известно негово юридическо значение (то се разкрива] 

например чрез ролята на преамбюлния текст при тълкуването на конституционни норми), други 
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Издигането на правата на личността във върховен принцип означава, че на този 

принцип се подчинява цялата конституционна уредба, а след това и цялата правна 

система. Правата на човека по принцип пронизват и трябва да пронизват целия текст на 

Конституцията. Началото на конституционната уредба на правата на човека започва 

оттук. 

Като оставим настрани преамбюла, в който не е формулирано определено право, 

в текста на Конституцията вън от глава втора има разпоредби, обявяващи права. 

Най-напред това са разпоредби в глава първа на Конституцията. В чл. 6, ал. 2 се 

прогласява: „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви 

ограничения на правата или привилегии, основани на . . .“ Конституционният съд, 

тълкувайки тази разпоредба, прие, че тя формулира основно право на гражданите
6
. 

Мисля, че това разбиране е правилно. 

Според някои учени равенството пред закона не е основно право. То е основен 

принцип, основно начало. Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 се намира не в глава втора 

(„Основни права и задължения на гражданите“), а в глава първа („Основни начала“). 

Вярно е, продължават тези учени, правният статус на гражданите се определя от 

основните права и от основните принципи на правото, но основните принципи са нещо 

различно от нормите, които определят основните права. 

Подобна позиция повдига два въпроса: а) само в глава втора ли се съдържат 

основни права; б) могат ли обявените в глава първа принципи да съдържат основни 

права? 

Не трябва да има съмнение, че систематиката на конституционните разпоредби 

не предопределя по абсолютен начин предметната (видовата) им обособеност. Не е 

изключено конституционна разпоредба от даден вид да намери мястото си в раздел на 

Конституцията, който обединява разпоредби от друг вид, урежда друга материя. Това 

може да се дължи на особената връзка на дадената разпоредба с конкретно определен 

институт на конституционното право, с конкретно определени конституционни 

правоотношения. Може да се дължи и на технически несъвършенства на 

Конституцията. И в други български конституции норми относно права на гражданите 

са бивали разполагани в глави, които не уреждат такава материя - в Конституцията от 

1971 г. основни права се намираха в няколко глави. 

Що се отнася до втория въпрос, убеден съм, че и принципните норми на 

Конституцията, или нормите, които прогласяват основни конституционни начала, могат 

да съдържат права на гражданите. Принципът на правото е също норма, още повече, 

когато е изразен в самостоятелна конституционна разпоредба. Това, че равенството (в 

смисъл на равноправие) е основен принцип на Конституцията (и на цялото ни право), не 

му отнема характеристиката на основно право на гражданите. Дори самата 

формулировка на разпоредбата не поражда съмнения: „Всички граждани са равни пред 

закона.“ Равенството пред закона е формулирано едновременно като принцип и като 

основно право и в международните актове по правата на човека (напр. чл. 7 от 

Всеобщата декларация за правата на човека). 

Може да се разсъждава и другояче. Поначало ценности като свободата, 

равенството, собствеността и др. приемат статуса на основни права на човека. Като 

                                                                                                                                                                                       
признават на преамбюла нормативен характер, това, че той съдържа определени норми. Спорът е в 

зависимост от конкретния текст на преамбюла на различните конституции. Така във френската 

литература се поддържа, че преамбюлът на Конституцията на Франция от 1958 г. съдържа норма, 

съгласно с която Декларацията от 1789 г. и преамбюлът на Конституцията от 1946 г. са действащо, 

позитивно право. 
6
 Вж. Решения и определения на Конституционни съд 1991—1992. С, 1993, с. 170. По-нататък съкратено: 

РОКС (с посочване на годината). 
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такива те са били прокламирани още в декларациите за правата от XVIII в.
7
. Като права 

на човека те се признават и днес в международното право и в конституциите на 

демократичните и цивилизованите държави. Позитивирането им и като права на 

гражданите е напълно естествено и желателно. Ето защо мисля, че чл. 6, ал. 1 от 

Конституцията закрепва в общ план не само като принцип, но и като основно право и 

свободата. Отделен е въпросът, че в глава втора на Конституцията това право е 

конкретизирано, като са уредени отделни негови форми (чл. 30, ал. 1, чл. 34, чл. 35, ал. 

1, чл. 37, ал. 1). Вън от глава втора, в чл. 17, е закрепено и правото на собственост и 

наследяване. Свободата на вероизповедание е закрепена в две взаимносвързани 

разпоредби - чл. 13, ал. 1 (глава първа) и чл. 37 ал. 1 (глава втора). 

В чл. 120, ал. 2 от Конституцията (глава шеста) е закрепено правото на 

гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен 

изрично посочените със закон. Това право е гаранция (средство за защита) на други 

права на гражданите. Мисля, че са повече съображенията то да има систематичното си 

място в глава втора на Конституцията. 

Основно право на гражданите - правото на защита във всички стадии на 

съдебния процес - е записано и в чл. 122 от Конституцията (глава шеста). 

 

4. Материални и процесуални разпоредби относно правата  

Конституционните норми, в които са закрепени права на човека и на гражданите, 

в мнозинството си имат материалноправен характер. Те закрепват първично определени 

права, дават първична и пряка уредба на обществени отношения в областта на правата. 

Гарантират същностни блага и интереси. В Конституцията могат да се открият и норми, 

закрепващи права с процесуален характер. Те са средството, формата за реализиране, за 

защита на материалните права на гражданите. В този смисъл те са „вторични“, 

представляват „норми относно норми“. Вторични, те обаче са изключително важни - без 

тях правата, които имат материален характер, ще останат неосигурени със защитата на 

държавната власт. 

Процесуален елемент съдържа разпоредбата на чл. 32, ал. 1, която закрепва 

неприкосновеността на личния живот на гражданите (изр. 1): „Всеки има право на 

защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство 

върху неговата чест, достойнство и добро име“ (изр. 2). Може да се каже, че чл. 32, ал. 1 

съдържа два различни по характер елемента (или дори две норми), които са свързани 

логически. Първият елемент (или първата норма) има материалноправен характер - 

прокламира едно първично право на гражданите. Вторият елемент (или втората норма) 

има процесуален характер - прокламира правото на защита на материалното право. 

Процесуален характер има и нормата на чл. 122 от Конституцията, закрепваща 

правото на защита пред съда. 

Интересна норма, която закрепва процесуално право на гражданите, е чл. 56 от 

Конституцията: „Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или 

застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да 

се явява и със защитник.“ Неслучайно нормата е разположена накрая на изложените в 

глава втора основни права на гражданите. Систематичното й място показва, че тя е 

предвидена като средство за гарантиране и защита на правата на гражданите. В нея е 

обявено основно и всеобщо право на гражданите. То има конкретизацията си в други 

конституционни норми (чл. 32, ал. 1, чл. 122), а също и в законови норми. Но то има и 

самостоятелно значение в случаите, когато не е предвидена изрично някаква форма на 

                                                           
7
 Срв. и чл. 5, ал. 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи: 

„Всеки има право на свобода и сигурност“. 
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защита. То може да се използва винаги, щом са нарушени или застрашени права или 

законни интереси на гражданина, и то не само в съдебната сфера
8
. 

 

5. В Конституцията на Република България е дадено предимство на 

индивидуалните права на гражданите 

Ако се проследят разпоредбите на основния ни закон, с лекота ще се установи, че 

в него е възприет като първенстващ принципът на закрепване и защита на 

индивидуалните права на човека и гражданина. Конституцията не изключва и 

колективните права. Но доколкото духът на Конституцията предполага първенството на 

индивидуалните права, колективните права са допустими и оправдани като средство, 

път за реализиране на индивидуалните. 

Често се повдига въпросът за правата на етническите, езиковите и религиозните 

общности. Става дума за колективни права на етническа, езикова, културна и пр. 

идентичност. 

Трябва да се отбележи най-напред, че Конституцията закрепва равенството в 

правата на гражданите без оглед (изрично) на раса, народност, етническа 

принадлежност, религия (чл. 6). Нещо повече - тя закрепва изрично индивидуални права 

на лицата, принадлежащи към етнически общности в Република България: право да 

изучават и ползват майчиния си език (чл. 36, ал. 2), право да развиват своята култура в 

съответствие с етническата си принадлежност (чл. 54, ал. 1). 

Конституцията обаче изключва колективните политически права на етнически 

общности. „Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или 

верска основа“ (чл. 11, ал. 4). В Конституцията е застъпено разбирането, че ако 

колективни права на етнически и религиозни общности (права, титуляр на които е 

общността или нейни експоненти и образувания!) са допустими с оглед на бита и 

културата на общностите, те не са допустими в публичната сфера. Такива права биха се 

оказали в противоречие с принципа на политическия плурализъм, тъй като те биха 

ограничили за някои граждани политическото пространство, което трябва да е свободно 

и неограничено за всички. Етническата и религиозната общност (партия) обсебват части 

от това пространство, в които затварят своите членове и привърженици. Права от такъв 

характер могат да се окажат обективно в противоречие и с конституционните 

изисквания за осигуряване на националното и държавното единство на страната (абз. 4 

от преамбюла и чл. 44, ал. 2 от Конституцията). 

Нужно е да се подчертае още веднъж: основният закон на страната не изключва 

образуването на общности по етнически (етнокултурен) или някакъв друг 

общностноопределящ признак. Такива общности, без политическите, могат да 

съществуват. Те могат да притежават и права, без политическите. 

Принципът, според който основните човешки права и свободи принадлежат на 

личността, а не на групата, и подлежат на индивидуална, а не на колективна защита, 

възприет от българската конституция, е в съответствие и със съвременното позитивно 

международно право
9
. Той е в съответствие и с разбирането на авторитетни юристи, 

политолози и представители на важни международни институции, според които 

индивидуалните и колективните права могат да бъдат както взаимнодопълващи се, така 

                                                           
8
 Неновски, Н. Правото на защита по чл. 56 от Конституцията.  Правна мисъл, 1994, № 1; Решение на 

Конституционния съд № 3 от 17 май 1994 г. по к.д. № 1/94 г. (тълкуване на чл. 56 от Конституцията). — 

ДВ, бр. 49 от 17 юни 1994 г. 
9
 Особено мнение на съдиите Младен Данаилов, Нено Неновски, Милена Жабинска, Любен Корнезов, 

Пенчо Пенев и Александър Арабаджиев. – В: РОКС 1991-1992, 82-94; Конституцията от 1991 г. и 

участието на България в международните договори. Под общата редакция на Е. Константинов. С., 1993, 

114-115, 139-140, 146, 152.  
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и конфликтуващи. Нарушаването на индивидуалните права в името на колективните е 

недопустимо. Налага се конкретен подход - за какви права на какви групи става дума
10

. 

 

6. Конституционният съд и правата на личността 

Контролът за конституционност е една от най-важните гаранции за правата на 

личността
11

. У нас той прави първите си стъпки. Уредбата му - в Конституцията и 

закона - не предвижда конституционната жалба като право на гражданите да го сезират 

в случаите, когато са засегнати техни права. Институтът на конституционната жалба е 

предвиден почти навсякъде, където има утвърдено конституционно правосъдие. При 

създаването на Конституцията от 1991 г. надделя становището да не се избързва с 

въвеждането му у нас, за да не се допусне затрупване на Конституционния съд с 

искания още в началото на работата му и да не се принизи той - по подобие на 

практиката от близкото минало - до едно, макар и висше, „Бюро жалби“. 

Тази предпазливост е била напълно оправдана, но въпросът остава висящ. В 

бъдеще е неизбежно въвеждането на конституционната (някои я наричат частна или 

индивидуална) жалба. Това важно допълнение в Конституцията и закона за 

Конституционния съд трябва задълбочено да се подготви. Конституционната жалба има 

смисъл, ако е ефикасна, ако води до реални резултати за гражданите и същевременно не 

затруднява цялостната дейност на съда - един немногочислен орган със сравнително 

проста организация. Конституционната жалба трябва да бъде допустима при изрично 

определени условия, най-важното от които е гражданинът, чиито права според него са 

нарушени, да е изчерпал всички възможности за защита. Допускането на 

конституционната жалба за разглеждане по същество предполага и създаване на някаква 

структура в самия съд, която да се произнася дали са налице условията за това. 

Въвеждането на конституционната жалба ще представлява важна реформа на 

конституционното правосъдие, която ще доведе до изменения в организацията и 

дейността на Конституционния съд (новости в конституционния съдебен процес и в 

процедурата, необходимост от съветници или експерти и др.), ще има може би и 

                                                           
10

 Haarscher, G. Les fondements juridiques. Philosophiques ou historiques. – In: Vingttroisieme session 

d’enseignement. Recueil des cours.Institut international des droits del”homme à l’aube du XXIe siècle. 

Actes.Recontre interregional organisée par Conseil de l’Europe en vue de la Conférence mondiale sur les droits 

de l’homme, 25-30 janvier 1993. Strasbourg, 1993, 7-11. 

Допълнителна бележка. Опасността от нарушаване (стесняване и пр.) на индивидуалните права има 

корена си в първенството (фактически съществуващо и съзнателно поддържано) на цялото (общността, 

групата) спрямо индивида. За да съществува дадена общност в рамките на глобалната общност 

(държавата), тя се подчинява на правила и ред (обичайни, верски, организационни и пр.), различни от 

приетите в глобалната общност (правилата на представителството и демокрацията - правила 

юридически). Ако една етническа или верска общност е като такава субект на политически права, тя 

неминуемо ще отдели своите членове от останалите членове на глобалната общност, ще ги обособи, 

затвори, като подчини поведението им на своите правила. На практика тя ще ги изключи от общата за 

всички сфера на публичните свободи, които осигуряват индивидуалната автономия на всички. 
11

Имам предвид гаранции в юридическия смисъл на думата - средства, механизми, процедури, цели 

институти на правото, които твърде често сами приемат формата на права и които се реализират. чрез 

правомощията на нарочни органи (система от органи). В най-общ план тези гаранции се разполагат на 

няколко равнища: а) включване на правата на личността в правни източници от най-висок ранг, което ги 

поставя на най-високо място в йерархията на правните норми. Това предполага прокламирането на 

правата да става в конституциите, а подробната им уредба - в закон; б) изключване на възможността 

законодателят под прикритието на законова уредба (на практика и като правило под въздействието на 

изпълнителната власт) да нарушава правата и свободите - това става чрез .механизмите на ефективния 

конституционен контрол; в) осигуряване на законността на администрацията -  тук изпъква голямата роля 

на съдебния контрол върху административните актове (срв. Pactet, Р. Institutions politiques. Droit 

constitutionnel. Paris, 1992, p. 126). 
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международноправни последици (във връзка с възможността за подаване на жалби от 

частни лица до Европейската комисия по правата на човека). 

Правомощията на Конституционния съд и в сегашния им вид имат немаловажна 

роля за защитата на правата на личността. Упражнявайки тези правомощия, 

Конституционният съд може да влияе (повече косвено) за укрепването на правата, вкл. 

и за защита на индивидуални права
12

. Във връзка с това трябва да се подчертаят особено 

две правомощия - за тълкуване на Конституцията и за установяване на 

противоконституционност на законите (чл. 149, ал. 1, т. 1 и 2 от Конституцията). Тези 

правомощия се упражняват след сезиране на съда от субектите на инициатива по чл. 

150, ал. 1 от Конституцията. Но не са редки случаите, когато граждани - индивидуално 

или чрез свои сдружения - мотивирайки се с това, че техни конституционни права се 

нарушават от закон, се обръщат към субектите на инициатива с молба те да сезират 

Конституционния съд
13

. Предмет на внимание в практиката на съда са били редица 

основни права: равенството пред закона, свободата на вероизповедание, свободата на 

мисълта, правото на чест, достойнство и добро име, правото на труд, правото на защита 

и др.
14

 

Възможности за защита на права на гражданите (а и на лица, които не са 

български граждани) съдържа и компетентността на Конституционния съд, 

произтичаща от чл. 150, ал. 2 от Конституцията: „Когато установят несъответствие 

между закона и Конституцията, Върховният касационен съд или Върховният 

административен съдспират производството по делото и внасят въпроса в 

Конституционния съд.“ В разпоредбата, без това да е казано изрично, се открива път за 

т. нар. „възражение за противоконституционност на закона“ (или според някои 

законодателства, възможност за „отвод на закона“ по съображения за неговата 

противоконституционност) от частни лица. Такова възражение ще се повдига от 

граждани в съдебни производства във връзка със засегнати или застрашени според тях 

техни права. Зад чл. 150, ал. 2 се крие цял проблем, който има много страни и 

предполага отделно разглеждане. Сега може да се отбележи само това, че все още нито 

гражданите, нито съдилищата са придобили нагласата да се позовават на 

конституционните разпоредби. Освен това възражението за противоконституционност 

(според текста на чл. 150, ал. 2 - за несъответствие с Конституцията) на закона, за да 

бъде реална и ефективна форма за защита на правата, се нуждае от съответна 

процесуална уредба
15

. 

                                                           
12

 Повече дори - Конституционният съд е задължен в тази насока по силата на това, че правата на 

личността са издигнати във върховен принцип на Конституцията (т. 2 от статията). На този принцип е 

подчинен и Конституционният съд. В изложението си се абстрахирам от плюсовете и минусите в 

дейността на съда. Анализ на практиката му в тази статия не е възможен. 
13

 Вж. напр. к. д. № 17/92 и к. д. № 4/94 г. - и двете по искане за установяване противоконституционност 

на Закона за ловното стопанство от 1982 г., инспирирано от новосъздаденото Независимо дружество на 

свободните ловци. Основен мотив на искането: законът нарушава принципа на равенството пред закона. 
14

РОКС 1991-1992; РОКС, 1993. 
15

 Изразявам се предпазливо, като казвам, че чл. 150, ал. 2 открива път за повдигане от граждани на 

възражение за противоконституционност на закона пред обикновените съдилища и спорът може да се 

пренесе в Конституционния съд. В някои законодателства това възражение е изрично и подробно 

уредено. При нашата уредба възражението на лицето за несъответствие предполага преценка в това 

отношение на обикновения съд. Но само преценката на Върховния касационен съд или на Върховния 

административен съд (тя може да бъде предшествана или не от преценка на долустоящ съд), внесена 

надлежно в Конституционния съд, е основание да се образува конституционно съдебно производство. 

Преценката, респ. решението, на Конституционния съд има окончателен характер. Това е в унисон с 

позицията на Конституцията само Конституционният съд да може по юрисдикционен път да упражнява 

контрол за конституционност на законите. Същевременно през призмата на разпоредбата на чл. 150, ал. 2 

се вижда връзката между обикновеното правосъдие и конституционното правосъдие. 
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До защита на лични и политически права от Конституционния съд се идва и в 

случаите, когато титулярите им биват конституирани като заинтересувана страна в 

съответното производство. Участието на заинтересувани страни в конституционни дела 

се предвижда от Закона за Конституционния съд (ЗКС) (чл. 21, ал. 1). Заинтересуваните 

страни се определят от съда преди разглеждане на искането по същество. Те могат да 

бъдат, не само институции, но и отделни лица (чл. 25, ал. 2 и чл. 26 ЗКС, чл. 21, ал. 1 от 

Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд, съкр. ПОДКС). 

Веднъж конституирал като такива заинтересуваните лица, съдът е длъжен да ги 

уведоми за това, а също и за отклоняването на искането и за прекратяването на 

производството (чл. 21, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 ПОДКС). Непосредствени участници в 

конституционния съдебен процес, заинтересуваните страни имат възможност на общо 

основание да представят писмени становища и доказателства, както и възможност да се 

запознаят с всички събрани доказателства по делото (чл. 29, ал. 4 ПОДКС). Те могат да 

участват чрез свои представители, които писмено са упълномощени за това (чл. 28 

ПОДКС). 

Заседанията на Конституционния съд са поначало закрити, но законът и 

правилникът предвиждат по изключение възможност за участие в тях на 

заинтересуваните страни. Съгласно с чл. 21, ал. 1 ЗКС и чл. 27, ал. 2 ПОДКС съдът 

може да реши делото да се разгледа в открито заседание и съобщава на 

заинтересуваните за това. В някои случаи законът предвижда задължение за съда да 

даде възможност за лично обяснение на заинтересувания - на конституционния съдия по 

дело за снемане на имунитета му (чл. 25, ал. 2 ЗКС), на народния представител по дело 

за установяване на несъвместимост (чл. 26 във връзка с чл. 25, ал. 2 ЗКС) и на 

президента (вицепрезидента), когато срещу него е повдигнато обвинение от Народното 

събрание (чл. 23 и 24 ЗКС). Последният случай е по-особен и изисква отделно 

разглеждане
16

. 

Легално предвидената възможност за лично обяснение от заинтересувано лице 

(чл. 25, ал. 2 и чл. 26 ЗКС) и за лично участие в производството (чл. 23 и 24 ЗКС) 

предполага задължението на съда по силата на закона да конституира лицето като 

страна в производството. Само дадени в това му качество, обясненията на лицето имат 

правна релевантност. От всичко това следва заключението, че заинтересуваните страни 

от гледна точка на конституирането им биват : а) конституирани от съда по силата на 

закона; б) конституирани по преценка на съда
17

. 

Възникналата възможност за лицето да бъде заинтересувана страна е негово 

право (процесуално) и то самото ще реши дали да се възползва от него. 

Съдът сам решава има ли заинтересувани страни по делото и кои са те (вън от 

случаите, предвидени в закона). Но не е изключено лице, което смята, че има интерес от 

участие в делото, да се обърне към съда с искане да бъде допуснато като страна. В 

практиката си съдът е приемал за разглеждане такива молби и се е произнасял по тях с 

определение
18

. 

В досегашната си практика Конституционният съд е конституирал като 

заинтересувани страни в конституционни съдебни производства отделни лица в 

следните случаи: 

                                                           
16

 Спасов, Б. Президентът на републиката (правно положение). С., 1992, с. 114 и сл.; Конституционният 

съд. С, 1994, 139-141. 
17

Отбелязвам неточност в чл. 27, ал. 1 ПОДКС, в който се казва, че изключенията от правилото за 

законността на заседанията на съда са посочените в чл. 23 и 26 ЗКС. Такова изключение е предвидено и в 

чл. 25, ал. 2 ЗКС. 
18

РОКС 1991-1992, 261-262. 
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а) в производство по спор за законността на избора на народен представител 

(конституирани като страни са претендиращите да бъдат обявени за избрани)
19

. 

б) в производство за предсрочно прекратяване пълномощията на народен 

представител поради несъвместимост (конституиран като страна по силата на закона е 

народният представител)
20

; 

в) в производство за установяване на противоконституционност на решение на 

Народното събрание, с което се разрешава задържане на народен представител и/или 

възбуждане на наказателно преследване срещу него (конституиран като страна е на- 

родният представител)
21

; 

г) в производство за установяване на противоконституционност на решение на  

Народното събрание за освобождаване и избиране на ръководители на национални 

институции по § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията 

(конституирани като страна са ръководителите на националната институция - 

освободеният и новоизбраният главен директор на Българската национална телевизия и 

на Българската телеграфна агенция)
22

. 

Интересно е да се отбележи, че по някои дела съображенията на участващото в 

производството лице са толкова съществени, та съдът им е отделил значително място в 

мотивите към решението си и те са легнали в основата на особените мнения на голям 

брой конституционни съдии. Това потвърждава възможността за реална защита, която 

може да се увенчае с успех
23

. 

Във всички отбелязани случаи конституирането на лица като заинтересувани 

страни в производства пред Конституционния съд с възможностите, които това 

положение им разкрива, е практически израз преди всичко на основното им право на 

защита по чл. 56 от Конституцията. То потвърждава разбирането, че правото на защита 

е основно право на гражданите, което има място не само в съдебната сфера (преди 

всичко в нея, разбира се), но и извън нея. Видно е обаче, че става дума за ограничени 

случаи и във връзка с компетентността на Конституционния съд, която в сегашния си 

вид не е насочена пряко към защита на конкретни права на конкретни граждани. 

 

 

                                                           
19

 РОКС 1993, 223-225, 233. 

Тук законовата уредба повдига интересни въпроси. Според чл. 94, ал. 1 от Закона за избиране на народни 

представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК)(ДВ, бр. 69 от 22 август 1991 г.) всеки 

кандидат за народен представител, както и централните ръководства на политическите партии и 

коалиции, участвали в изборите за народни представители, могат да оспорват законността на избора за 

народен представител чрез посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията органи пред Конституционния 

съд в срок до един месец от обявяването му от Централната избирателна комисия. Смятам, противно на 

застъпените от други юристи разбирания, че чл. 94, ал. 1 ЗИНПОСК установява самостоятелно право на 

кандидатите за народни представители и на централните ръководства на политическите партии или 

коалиции да сезират Конституционния съд относно законността на избора. Това е в съответствие и с чл. 

66 от Конституцията. Субектът на инициатива по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, чрез когото е направено 

оспорването, не трябва да може да го отклони, той трябва да го изпрати на Конституционния съд. 

Но той има право да го придружи със свое становище и да участва като страна в образуваното пред съда 

производство. 
20

 РОКС 1991 - 1992, с. 42; РОКС 1993, 235-236. 
21

 РОКС 1991 - 1992, с. 154; РОКС 1993, 59-60, 211-214. 
22

 РОКС 1991 - 1992, 18-19; РОКС 1993, с. 156, 238-339. 
23

 РОКС 1993, 159-163, 164-179. Имам предвид делото по решението на Народното събрание за 

освобождаване от длъжност на генералния директор на БТА. Конституционният съд изпада в 

противоречие, като приема, че при вземане на решението от Народното събрание лицето не е имало 

правен интерес от упражняване в някаква форма на правото на защита (това е неправилна позиция) и 

заедно с това го конституира като заинтересувана страна по конституционното дело (това е правилна 

позиция). 
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Анекс: 

Бих желал да изпреваря едно възражение по повод на казаното в последния 

пункт на последната точка от статията. Може да се възрази, че при конституирането на 

заинтересувани страни в производства пред Конституционния съд трябва да се говори 

не за защита на права на гражданите, а за нещо друго -  за участие на публичноправни 

субекти (народни представители, ръководители на държавни институции и др.) в 

законно установени процедури, в рамките на които се разглежда тяхното правно 

положение. В подобни публичноправни по характера си правоотношения няма място за 

лични права и за тяхната защита. 

Мисля, че такова възражение ще бъде необосновано. Първо, то ще игнорира 

основните тези на съвременната философия на правата на човека - като права 

универсални и без оглед на общественото положение на индивида, права, които трябва 

да бъдат закриляни без оглед на сферата - публичноправна или частноправна,  в която 

се изявява индивидът, без оглед на статуса на индивида (публичноправен или 

частноправен), който е поставен на изпитание. Второ, в статията правата се разглеждат 

вече като приели образа, битието на субективни права на публичноправния субект, т.е. 

като юридически възможности да се предизвика анулирането (или да се предотврати 

приемането) на определен юридически акт. Правата са преминали в динамичната си 

фаза, станали са съдържание на конкретно правоотношение, в което им кореспондират 

задължения на държавата (на държавния орган по-точно). Като субективни права те 

позволяват лицето да се стреми към предотвратяване на юридически акт, който по 

мнението на лицето нарушава (застрашава) негово основно лично или политическо 

право. Трето, нужно е да се помни, че се има предвид на първо място правото на 

защита, което в конкретните правоотношения е приело формата на субективно 

публично право на личността - средство да се иска от държавния орган да гарантира 

други основни права (напр. имунитета на народния представител като съвкупност от 

права, права на народния представител, в основата на които стоят избирателното право, 

правото на чест, достойнство и добро име на гражданите и пр.).  Или: а) право на защита 

на б) основни права! И длъжностното лице има права на гражданин и на човек. 

Френският конституционен съвет е обявил правото на защита за принцип с 

конституционно значение, чието действие не се ограничава в съдебната сфера
24

.  
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