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СЪД ЗА ПРЕРЕКАНИЯ* 
 
 

Васил Петров, 
доктор по право, съдия в Софийския районен съд. 

 
Анотация: „Съдебна институция, наречена Съд за пререкания, е съществувала 
у нас под това име в периода 1912 г.-1948 г. През 1996 г. с разделянето на 
единния Върховен съд на на две върховни съдилища – Върховен касационен и 
Върховен административен съд, веднага възниква необходимостта от 
създаване на съдебен орган, който да разрешава спорове за подсъдност между 
тези два най-висши съдебни органа. Създаденият от ЗСВ (1994) и съществуващ 
и понастоящем смесен петчленен състав от трима съдии от ВКС и двама 
съдии от ВАС отдавна заслужава вниманието на доктрината, която явно е 
забравила за стария Съд за пререкания. Налага се обсъждането на 
конституционосъобразността и целесъобразността от поверяването на 
разглеждането на спорове по същество на тези смесени съдебни състави, 
както и на институционализирането на Съд за пререкания днес.“ 
 
Ключови думи: Съд за пререкания, спор за подведомственост, спор за 
подсъдност, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, 
положителен спор, отрицателен спор, конституциносъобразност, 
целесъобразност, трети върховен съд. 
 
 
  
1. Уводни бележки 
Докладът е посветен на съдебната институция Съд за пререкания – на смесен 

арбитражен съдебен орган, съставен от почти равен брой съдии от Върховния 
касационен и Върховния административен съд. След кратък преглед на уредбата на този 
съдебен орган в периода 1912-1948 г.1, се прави преглед и на актуалното положение на 
съдебните състави, разглеждащи спорове за подведомственост и спорове за подсъдност, 
възникващи между общите и административните съдилища и административните 
органи. Обсъжда се възможността за учредяване на нарочно действащ постоянен 
съдебен орган, както и за неговата конституционосъобразност с оглед Конституцията от 
1991 г. 

 
2. Съдът за пререкания в периода 1912-1948 г. 
На 3.04.1912 г. е обнародван в Държавен вестник Законът за административното 

правосъдие, в сила от 1.09.1912 г. С този паметен законодателен акт в страната ни се 
учредява Върховен административен съд за цялото българско царство. По този начин 
съдебната система на страна се раздвоява – начело на общите съдилища стои Върховен 
																																																													
*статията за първи път е публикувана в: Правото –  традиции и перспективи. Сборник от Юбилейна 
научна конференция по повод 25 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. Съст. доц. д-р Хр. Паунов. С., 
Сиела, 2018. 
 
1 Неправилно Стамболиев, О. Спорове за подведомственост между съдилищата и несъдебните органи по 
граждански дела. – ГСУЮФ, Т. 74, кн. 3, 1981, с. 152, поддържа, че Съдът за пререкания е учреден през 
1930 г. с приемане на новия тогава Закон за гражданското съдопроизводство. Напротив, Съдът за 
пререкания е учреден с чл. 55 от Закона за административното правосъдие от 1912 г. 



	 2	

касационен съд, а начело на административните юрисдикции и като върховна 
инстанция в административното правораздаване застава новоучреденият Върховен 
административен съд2. 

Създаването на нов, различен съдебен орган, и то върховен, веднага поставя 
проблема за възникване на спорове за подсъдност между този нов съдебен орган и 
заварените общи съдилища. Наред с този нов проблем законодателят има възможността 
и наново да даде отговор на стария проблем – как да се разрешат споровете за 
подведомственост между съдилищата и административните органи, т.е. несъгласията 
между съдилищата и органи в изпълнителната власт кой от тях трябва или не трябва да 
разгледа и разреши определен случай (определено дело), с който е сезиран.  

Законодателят дава еднообразно разрешение на тези два въпроса. 
Съгласно чл. 55 от Закона за административното правосъдие от 1912 г.	

пререканията за подсъдност между гражданските съдилища, от една страна, и 
Върховния административен съд или административните учреждения, от друга, се 
разрешават от особен съд за пререкания, състоящ се от по трима съдии от Върховния 
касационен съд и от Върховния административен съд, под председателството на първия 
председател на Върховния касационен съд. 

Пререканието за подсъдност пред гражданските съдилища се възбужда с 
мотивирано предложение на окръжния управител – висш представител на централната 
власт по места в страната, което се отправя до председателя на съдебния състав, 
разглеждащ делото (чл. 57 ЗАП 1912). Получаването на предложението води до спиране 
на производството пред гражданския съд и до отправяне на въпроса за пререканието 
пред Съда за пререкания (чл. 58 ЗАП 1912 г.), който след осигурена възможност за 
становище на страните по делото и на главния прокурор при едно от двете върховни 
съдилища, се произнася с окончателно решение (чл. 62 ЗАП 1912 г.).  

Законът урежда и разрешаването на т.нар. отрицателни пререкания за подсъдност 
– когато и гражданските съдилища, и Върховният административен съд с окончателни 
определения са се признали за некомпетентни да разгледат един спор. Тогава страната 
(ищецът или ответникът) може да сезира Съда за пререкания чрез жалба до първия 
председател на ВКС (чл. 63 ЗАП 1912).   

Съдът за пререкания разглежда освен това т.нар. „спорове по същество“ – когато 
ВКС признае един административен акт за незаконен, а ВАС признае същия акт за 
законен, то главният прокурор при ВКС или при ВАС отнася служебно въпроса до Съда 
за пререкания. Решението на арбитражния съдебен орган обаче е само „в интереса на 
закона“, то не води от възобновяване на производството по приключилите дела на ВКС 
и ВАС3. 

Уредбата на пререканията за подсъдност и на споровете по същество на ЗАП 
1912 г. е възприета и в последващите административнопроцесуални актове, действали у 
нас до закриването на ВАС през 1948 г. От днешна гледна точка уредбата на ЗАП 1912 
г. може да се разглежда в известна степен като теоретически недостатъчно прецизна, 
тъй като законодателят не е разграничавал споровете за подведомственост4 между 

																																																													
2 Вж. историческите бележки на Костов, Д. Законът за административното правосъдие от 1912 г. – 
фундамент на административнопроцесуалното ни законодателство. – В: сб. 100 години Върховен 
административен съд. Сборник доклади от научна конференция в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г. Съст. проф. Сашо Пенов. С., УИ „Св. Кл. 
Охридски“, 2014, с. 29-35, както и Йочев, Ев. Конституирането на ВАС. Първа поправка на Закона за 
административното правосъдие, в същия сборник, с. 36-53. 
3 Вж. Стайнов, П. Административно правосъдие. С., печ. Стопанско развитие, 1936, с. 356-360. 
4 Съвременното схващане за подведомствеността е компетентността на даден държавен орган да издаде 
определен държавен акт, респ. подчинеността на даден кръг дела (въпроси) на властта на органа. Вж. 
Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. 8. доп. и прераб. изд. С., Сиела, 2016, с. 127. 
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съдилищата и административните органи и споровете за родова (предметна) 
подсъдност5 между съдилища от различните йерархически системи в страната – 
гражданска и административна. Тя е критикувана и съдържателно, напр. с 
възражението, че не предвижда съдебен път за защита в хипотезата, в която и 
гражданският, и административният съд с окончателни съдебни решения по същество 
са отхвърлили дадена имуществена претенция с аргумент, че отговорността е на правен 
субект, чиято отговорност се реализира пред другия съд6. 

 
3. Съдът за пререкания днес 
В бр. 59 от 22.07.1994 г. на ДВ, е обнародван първият Закон за съдебната власт7 в 

страната, след приемането на Конституцията от 1991 г. В чл. 40, ал. 2 от този закон се 
предвижда, че споровете за подсъдност между Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд се решават от състав, включващ трима представители на 
Върховния касационен съд и двама на Върховния административен съд, чието решение 
е окончателно. По този начин е възстановено съществуването на съдебната арбитражна 
институция на Съд за пререкания като логична последица от възстановяването с 
Конституцията от 1991 г. на две независими едно от друго и равнопоставени върховни 
съдилища – ВКС и ВАС. 

Новият (стар) съдебен орган не привлича вниманието на доктрината. Не създава 
и особено богата съдебна практика, което е и очаквано, особено предвид 
обстоятелството, че не съществуват особени, инстанционни административни 
съдилища. 

Положението обаче рязко се променя след 1.03.2007 г., когато започват да 
функционират самостоятелни специализирани административни съдилища със 
седалище в седалището на всеки окръжен съд. В подсъдността на административните 
съдилища, при това с приемането на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), са 
включени и редица граждански дела – чл. 128, ал. 1, т. 5 АПК (отговорност за вреди от 
незаконосъобразна административна дейност) и чл. 128, ал. 1, т. 6 АПК (отговорност за 
вреди от незаконно принудително изпълнение по АПК), а това създава предпоставки за 
спорове за подсъдност между тях и гражданските съдилища. Нещо повече, чл. 135, ал. 4 
АПК възложи на Съда за пререкания разглеждането на спорове за подсъдност не само 
между ВКС и ВАС, но между всеки граждански съд и административен съд. Почти 
веднага след това Съдът за пререкания (смесените съдебни състави на ВКС и ВАС по 
чл. 135, ал. 4 АПК) започнаха да получават по няколко десетки дела на година8. 

																																																													
5 Подсъдността се дефинира като компетентността на даден съд да разгледа и реши определени дела, 
респ. подчинеността на тези дела на правосъдната власт на съда. Вж. Сталев, Ж. Българско гражданско 
процесуално право. 8. доп. и прераб. изд. С., Сиела, 2016, с. 137. 
6 Става дума за известния казус Роси (Rosay). Г-н Роси се е возил в частна автомобилна кола, която е 
силно ударена от военен автомобил. Г-н Роси завежда дело за претърпените неимуществени вреди от 
телесните си увреждания при инцидента против автомобилиста, който го е возил, пред гражданския съд. 
Гражданският съд с влязло в сила решение отхвърля иска, като приема, че виновен за инцидента е 
шофьорът на военната кола. След това г-н Роси завежда дело пред административния съд за осъждането 
на държавата за вредите си, но административният съд отхвърля иска, като приема, че вината за 
инцидента е изцяло на водача на гражданския автомобил. По този начин гражданинът е останал без 
обезщетение при две влезли в сила противоречащи си в мотивите съдебни решения по същество. 
Законодателно е приет закон, който дава правото на френския Съд за пререкания (Tribunal des conflits) да 
пререшава такива спорове, като с решение от 8 май 1933 г. Съдът за пререкания приема съпричиняване 
поравно между двамата шофьори. Вж. сведенията у Стайнов, П. Административно правосъдие. С., печ. 
Стопанско развитие, 1936, с. 358, бел. под линия № 1. 
7 Отм., ДВ, бр. бр. 64 от 7.08.2007 г. 
8 Вж. Годишните отчетни доклади на председателите на ВКС и ВАС за годините след 2007 г., достъпни на 
интернет сайтовете на ВКС и ВАС. 
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Породиха се и редица практически проблеми – кой съд – ВКС или ВАС – следва да се 
образуват тези дела; кой да бъде докладчик по тези спорове; как да се формират 
съдебните състави и пр. Поради многобройността на споровете за подсъдност самите 
смесени съдебни състави започнаха да генерират противоречива съдебна практика, 
която наложи постановяването на съвместни тълкувателни актове на ВКС и ВАС9. 

Смесените петчленни състави на ВКС и ВАС, за разлика от Съда за пререкания в 
периода 1912-1948 г., обаче не разглеждат спорове за подведомственост, т.е. спорове 
между граждански съд и несъдебен (административен) орган, респ. между 
административен съд и несъдебен (административен) орган10. Такива спорове според 
различните процесуални норми от ГПК и АПК се разглеждат или от ВКС, или от ВАС. 

На смесен съдебен състав от представители на ВКС и ВАС понастоящем е 
възложено разглеждането само на оспорвания във връзка с процеса за избор на изборни 
членове на Висшия съдебен съвет – жалби по чл. 29г, ал. 4 ЗСВ и по чл. 29н, ал. 4 ЗСВ11. 

 
4. Кои спорове да бъдат възложени на Съда за пререкания 
Аз смятам, че е целесъобразно de lege ferenda изричното предоставяне на Съда за 

пререкания по чл. 135, ал. 4 АПК на разглеждане и на спорове за подведомственост. 
Това е единственият път за преодоляване на различията в уредбата на процесуалните 
закони по споровете за подведомственост. 

Така, и по ГПК, и по АПК е изключена възможността за положителен спор за 
подведомственост – когато съдът (граждански или административен) е приел за 
разглеждане даден спор, никой друг несъдебен орган не може да приеме12 за 
разглеждане същия спор, но и не може да повдигне въпрос пред съдебен орган за 
неподведомствеността на спора на съда. В това отношение действащата уредба 
изключва положителните препирни за компетентност, каквито е разглеждал Съдът за 
пререкания в периода 1912-1948 г. Дотук обаче приключва общото между ГПК и АПК. 
ГПК допуска възможността за отрицателен спор за подведомственост (чл. 16 ГПК), тъй 
като ако намери, че делото не му е подведомствено, гражданският съд само го 
прекратява пред себе си, но няма правомощието да го препрати на несъдебния орган, на 
който счита, че е във ведомството да го разгледа. Напротив, АПК предвижда, че 
определението на административния съд, с което делото се прекратява, трябва да 

																																																													
9 Тълкувателно постановление от 27.02.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСНК ВКС и Втора колегия на 
ВАС, Тълкувателно постановление от 19.05.2015 г. по тълк.д. № 2/2014 г., ОСГК ВКС и ВАС, 
Тълкувателно постановление от 29.06.2016 г. по тълк.д. № 1/2015 г., ОСГТК ВКС и ВАС. Понастоящем са 
висящи чели четири съвместни тълкувателни дела на ВКС и ВАС. 
10 Въпреки противното и неправилно становище на мнозинството на съдебния състав в определение № 
660 от 10.10.2013 г. по ч.гр.д.№ 5648/ 2013 г., ВКС, IV г.о. Споделям становището, застъпено в особеното 
мнение на съдия Борис Илиев, според което съгласно чл. 135 ал. 4 АПК смесеният петчленен състав може 
да разрешава само спорове за подсъдност, които са възникнали между общите и административните 
съдилища. Недопустимо е да се обосновава компетентност на този състав да разглежда спорове за 
подведомственост между общия съд и административен орган. Такава не е предвидена в закона, нито 
може да се обоснове по пътя на разширително тълкуване. 
11 В определение от 05.07.2017 г. по ч.гр.д. № 34/2017 г., смесен петчленен състав на ВКС и ВАС е 
обсъдил правния характер на производството по чл. 29н, ал. 4 ЗСВ по жалба срещу решение на 
избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Съставът е 
приел, че законовата уредба на това производство се изчерпва с чл.29н ал.4-6 ЗСВ, без да е посочен 
приложимият процесуален ред за разглеждане на спора и че в закона има празнота. Всъщност празнота 
няма. Пред Съда за пререкания се обжалва индивидуален административен акт. Приложим е mutatis 
mutandis Раздел I на глава десета на АПК. 
12 В теорията се поддържа, че несъдебният орган може да образува дело (преписка) по молбата, с която е 
сезиран, но да не й дава ход, ако установи, че със същата молба вече е сезиран съд в изчакване съдът да 
прекрати пред себе си спора. Вж. Стамболиев, О. Спорове за подведомственост между съдилищата и 
несъдебните органи по граждански дела. – ГСУЮФ, Т. 74, кн. 3, 1981, с. 150. 
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препрати делото на несъдебния орган, на който обаче се дава право да обжалва 
определението с частна жалба пред по-горна инстанция (чл. 130, ал. 4 АПК). Т.е. АПК 
предвижда отрицателен спор за подведомственост, но предписва, че той да бъде 
разгледан по реда на обжалването с частна жалба пред по-горна съдебна инстанция, а не 
в отделно особено съдебно производство13.  

Считам, че уредбата би била опростена и подобрена, ако споровете за 
подведомственост бъдат възложени на Съда за пререкания, независимо дали в тях 
участват граждански или административни съдилища и независимо от вида на спорното 
правоотношение. Уредбата на производството по образуването (повдигането) на спора 
за подведомственост, на производството по разрешаването му и на акта на съда следва 
да е една – в Закона за съдебната власт, а не различна, в различните процесуални 
закони.  

Налага се усъвършенстване и на уредбата на споровете за подсъдност между 
граждански и административни съдилища. Понастоящем има противоречие в 
практиката на гражданските и административните съдилища по начина за повдигане на 
спор за подсъдност помежду им. Когато гражданският съд счете, че делото не е 
подсъдно нему, а на административен съд, той прекратява производството пред себе си 
и изпраща делото на административния съд, но неговото определение по арг. чл. 121 
ГПК подлежи на обжалване с частна жалба пред по-горестоящия граждански съд14 и 
докато не изтече този срок за обжалване делото не се препраща на административния 
съд. Напротив, според практиката на административните съдилища по тълкуване на чл. 
135, ал. 2 АПК и чл. 135, ал. 7 АПК когато административен съд намери, че делото е 
подсъдно на граждански, той направо го прекратява и изпраща веднага на гражданския 
съд15. De lege ferenda следва изрично да се установи уеднаквена процедура по повдигане 
на спор за подсъдност между граждански и административни съдилища в ЗСВ, като 
изрично се предвиди, че определението за препращане на делото подлежи на обжалване 
с частна жалба16. 

 
5. Конституционосъобразност и целесъобразност от институционализиране 

на Съда за пререкания 
Покрай въпроса за необходимостта от усъвършенстване на уредбата на споровете 

за подведомственост и подсъдност възниква въпросът и съществува ли необходимост от 
учредяване на постоянно действащ самостоятелен Съд за пререкания с повече или по-
малко постоянен съдийски състав. По моему това не е целесъобразно, нито 
конституционосъобразно.  

Един постоянно действащ самостоятелен Съд за пререкания на практика би 
представлявал трети върховен съд, различен от конституционно установените ВКС и 

																																																													
13 Това невинаги ще бъде ВАС. Така напр. ако по изключение по силата на специална норма районен съд 
разглежда административни дела и бъде сезиран със спор или искане, което според него е в 
компетентността на административен орган, то определението му по чл. 130, ал. 4 АПК ще подлежи на 
обжалване пред тричленен състав на регионалния административен съд, според правилото за обжалване 
на решенията по същество, което специалният закон предвижда (напр. по ЗСПЗЗ). 
14 Определенията по чл. 121 ГПК всякога подлежат на обжалване с частна жалба – вж. т. 9в от 
Тълкувателно решение от 09.12.2013 г. по тълк.д. № 1/2013 г., ОСГТК. 
15 За тази неправилна практика вж. Янкулова, С. – В: Административнопроцесуален кодекс. 
Систематичен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. С., Труд и право, 
2013, с. 902-903 
16 Поначало спор за подсъдност между съдилища от различни съдебни райони или от различни съдебни 
йерархии (гражданска и административна) може да се повдига само след като е осигурена възможност по-
горестоящ съд от същия съдебен район или йерархия да се произнесе по препращане на делото вън от 
района или йерархията.  
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ВАС. Съществуването на трети върховен съд Конституцията от 1991 г. не позволява17. 
ВКС съгласно чл. 124 КРБ осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво 
прилагане на законите от всички съдилища, а ВАС съгласно чл. 125, ал. 1 КРБ 
осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в 
административното правораздаване и е видно, че КРБ не оставя място за 
съществуването на трети самостоятелен върховен съд, просто защото той не би имал 
самостоятелно поле за упражняване на върховен съдебен надзор. 

Съмнително е и дали е целесъобразно институционализирането на самостоятелен 
Съд за пререкания, в който да се назначат върховни съдии, специално подбрани, за да 
решават спорове за подведомственост и подсъдност. Едва ли кадровият орган на 
съдебната власт – Висшият съдебен съвет – би се нагърбил със задачата да прави 
специални конкурси за върховни съдии в подобна институция. Тя също така не би 
имала властта да наложи становищата си върху ВКС и ВАС, тъй като тези две върховни 
съдилища имат властта да издават общозадължителни тълкувателни решения. Остава 
въпросът и с необходимостта от назначаването на съответна съдебна администрация, 
което изисква бюджетни разходи. 

Прочее, следва да се подобри уредбата на конституирането на смесените състави 
на ВКС и ВАС, но без съдиите в тях да се откъсват от работата си като съдии в 
съответните върховни съдилища и без да губят статуса си на върховни касационни или 
върховни административни съдии. Първа стъпка в подобряване на уредбата е 
установяване на седемчленен състав на Съда за пререкания (какъвто е съществувал в 
периода 1912-1948 г.) – по трима съдии от двете върховни съдилища, под 
председателството на председателя на ВКС или на определен от него заместник-
председател на ВКС. 

 
6. Заключение 
Настоящият доклад не цели просто припомнянето на историята на една 

позабравена съдебна институция. Познаването на историята на българското право не е 
самоцелно, а е необходима предпоставка за успешното реформиране на 
съществуващите процесуални закони и на органическия закон на съдебната власт – 
Закона за съдебната власт. Споровете за подведомственост и за подсъдност може и да не 
са най-често срещаните спорове пред съдилищата, но съществуването им и 
неефективното им разрешаване затормозява защитата на правата и законните интереси 
на правните субекти и дейността на администрацията. 
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