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Действие на конституционните решения – кратък  

сравнителноправен преглед 

 

Когато се изследва действието на решенията на КС и се правят изводи за 

пълнотата или качеството на конституционната уредба, е важно да се направи съпоставка 

и с правната уредба на действието на решенията за обявяване на 

противоконституционност в други държави, организирали конституционното си 

правосъдие по т. нар. континентален европейски модел (който е следван и при 

структурирането на българския КС). Интересни примери могат да бъдат открити в 

уредбата на статута и функционирането на конституционните юрисдикции на Испания, 

Германия, Австрия, Португалия, както и на някои от т.нар. нови демокрации (Полша, 

Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Литва, Латвия, Естония).  

Уредбата на действието на решенията за обявяване на противоконституционност  

в Австрия, която се приема за родина на континенталния модел на централизиран 

конституционен контрол (много често свързван с името на Ханс Келзен, който е и 

първият председател на австрийския Конституционен съд), се съдържа в Австрийската 

конституция, доразвита в Закона за Конституционния съд. Основните правила са 

уредени в разпоредбите на чл. 140 от Конституцията. Отменителното действие на 

конституционното решение е прогласено изрично. Отмяната действа ex nunc и влиза в 

сила в деня на официалното публикуване (обнародване) на решението, освен ако КС не 

предвиди друг, по-късен срок, който не може да надхвърля 18 месеца.  Изрична уредба 

има и възстановителното действие на конституционното решение – съгласно чл. 140, пар. 

6 от влизане в сила на конституционното решение отново започват да действат отмените 

от противоконституционния закон разпоредби, освен ако КС не предвиди друго (при 

обнародването на решението изрично се посочва дали и кои разпоредби на стария закон 

започват отново да действат). По своя преценка Съдът може да предвиди обратно 

действие на решението.  

В Германия уредбата на действието на конституционните решения също се 

съдържа в Федералната конституция и е доразвита в Закона за Федералния 

конституционен съд. За разлика от Австрия, в Германия противоконституционният закон 

е нищожен и правомощието на конституционната юрисдикция се състои само в 

установяване, обявяване на тази нищожност (решението има установително, а не 
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конститутивно действие). Съдът не е обвързан от посочените в искането основания, а 

прави всеобхватна преценка на конституционосъобразността на атакувания акт. 

Интересна хипотеза за ангажиране на компетентността на Федералния конституционен 

съд поставя федералното устройство на Германия. Уредбата допуска Съдът да бъде 

сезиран и с искане за установяване не на нищожността, а на валидността на даден акт, 

когато дадена държавна институция отказва да го прилага с аргумент за неговата 

противоконституционност. Уредени са условията, при които решението действа с 

обратна сила. Влязлата в сила присъда по наказателно дело, решено въз основа на 

обявения за противоконституционен закон, може да бъде преразгледана, ако бъде 

оспорена на това основание. Всички останали окончателни решения обаче остават в сила, 

но не могат да бъдат изпълнявани принудително. Даденото в изпълнение на такова 

решение обаче не може да се иска обратно. 

Действието на решенията на Конституционния съд на Португалия е уредено в 

разпоредбите на чл. 282 от Конституцията на страната. Португалският закон допуска 

както предварителен контрол за конституционност на законите, така и последващ 

абстрактен контрол. Подобно на Българската конституция, в Конституцията на 

Португалия не се указва изрично дали решението за обявяване на 

противоконституционност има конститутивен (отменителен или друг) ефект или 

действието му се състои единствено в установяване на противоконституционността. В 

чл. 282 Конституцията говори за „обявяване, прогласяване със задължителна спрямо 

всички сила“. Изрично е предвидено, че решението действа с обратна сила, считано от 

приемането на противоконституционния закон. От момента на влизане в сила на 

конституционното решение се възстановява действието на отменената от 

противоконституционния закон уредба. Влезлите в сила съдебните решения, 

постановени при прилагане на този закон, остават валидни, освен ако КС реши друго в 

случаите, когато те са свързани с прилагане на  наказателни, административни или 

дисциплинарни санкции и те са по-неблагоприятни за лицето. Предвидена е и обща 

формула, даваща право на преценка на КС да предвиди по-ограничено действие на 

своите решения – с оглед осигуряване на правната сигурност или по съображения, 

свързани със справедливост или особено важни обществени интереси. 

Испанската конституция също отделя специално внимание на действието на 

решенията на КС. Уредбата е доразвита в специален органичен закон, посветен на 

дейността на Съда. Съгласно разпоредбата на чл. 164, пар. 1 от Конституцията решенията 



3 
 

на КС се публикуват в официалния вестник и влизат в сила от деня, следващ датата на 

обнародването им. Актовете на Съда са окончателни – те се ползват със сила на 

пресъдено нещо. Решенията, с които се обявява противоконституционност, са 

задължителни за всички правни субекти. Частта от закона, която не е обявена за 

противоконституционна, запазва действието, освен ако КС не предвиди друго в 

решението. В Органичния закон № 2/1979 за Конституционния съд е предвидена 

самостоятелна глава, уреждаща последиците от решението за обявяване на 

противоконституционност. Съгласно разпоредбата на чл. 39  решенията, с които КС 

обявява дадени правни норми за противоконституционни, прогласяват тяхната 

невалидност. За невалидни се прогласяват и всички други норми на закона (макар да не 

са атакувани изрично), по преценка на Съда, които са свързани с оспорените (т.е. в тези 

хипотези контролът се извършва служебно). КС не е обвързан от повдигнатите в 

искането основания за противоконституционност. Изрично е предвидена забрана за 

преразглеждане на влезли в сила съдебни решения, основани на 

противоконституционния закон, с изключение на такива, постановени в рамките на 

наказателни производства и производства за налагане на административни санкции, 

когато това би довело до прилагане на по-благоприятен режим за дееца (отпадане на 

отговорността, прилагане на по-леко наказание и др.). Предвидено е обаче, че практиката 

на съдилищата следва да се счита променена в съответствие със съображенията, 

изложени в конституционното решение. 

Интересни законодателни разрешения биха могли да се открият и в 

конституциите на някои от по-новите държави членки на ЕС1. Така например 

Унгарският конституционен съд има правомощието да се отклони от общите правила 

за действие на неговите решения (по правило ex nunc, в определени случаи – с обратна 

сила) и да определи различен момент, от който обявената за противоконституционна 

уредба става невалидна и спира да се прилага, когато това се налага в интерес на правната 

сигурност или особено важен интерес на страната, инициирала производството. Освен 

това КС може да задължи органа, допуснал нарушение на Основния закон, да 

                                                           
1 Подробно изследване на статута и функционирането на конституционните юрисдикции на посочените 

държави се съдържа в Карагьозова-Финкова М., Конституционните юрисдикции в новите демокрации, 

Софи-Р, С., 2009 



4 
 

предприеме действия или да упражни своите правомощия (в случай на бездействие или 

пропуск), като постави и срокове за това. 

Конституционната юрисдикция на Чешката република също има възможност с 

решението да определи момента, от който оспореният акт става невалиден. В 

законодателството изрично е предвидено, че в решението се посочват и кои актове по 

прилагане на закона, обезсилен като противоконституционен, загубват правното си 

действие едновременно с него. Конкретизирани са последиците от конституционното 

решение върху влезлите в сила решения, постановени при действието на 

противоконституционния закон. 

Законът за Конституционния съд на Словения съдържа детайлна уредба на 

правните последици от решението на КС. Предвидени са и двете възможни действия на 

конституционното решение – конститутивно, когато КС обезсилва, отменя закона, и 

установително – когато Съдът само декларира, че законът не съответства на 

Конституцията, без да го обезсилва. В каква форма ще се изрази волята на КС, до голяма 

степен зависи от неговата собствена преценка (въпреки че законът урежда някои по-

общи критерии – например, когато несъответствието с Конституцията се състои в 

пропуск актът да уреди дадена материя въпреки наличието на конституционната 

делегация за това, действието е установително). В случай на обезсилване на закона 

действието на решението се разпростира с обратна сила върху всички заварени 

правоотношения – отношения, които са възникнали преди постановяване на 

конституционното решение, но които не са окончателно осъществени към датата на 

неговото влизане в сила. Когато КС само декларира, установи 

противоконституционността, законът остава валиден, но Съдът дава на органа, който го 

е приел, срок, в който да предприеме действия за отмяна на закона или за изменението 

му в съответствие с нормите на Конституцията.  

По подобие на уредбата в Българската конституция Конституцията на Литва 

също използва израза „не се прилага“, за да опише действието на решението на КС за 

обявяване на противоконституционност на закон. За разлика от нашия Основен закон 

обаче Литовската конституция разграничава последиците от влизане в сила на 

решенията за обявяване на противоконституционност на законите и на тези, с които КС 

упражнява другите си правомощия. В първия случай КС приема решение, а във втория – 

дава заключение, а парламентът следва да предприеме действия в съответствие с това 

заключение.  
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Направеният бегъл сравнителноправен преглед на уредбата на действието на 

решенията, с които се обявява противоконституционност на законите, дава възможност 

да се изведат по-общи изводи за характера и състоянието на българската правна уредба. 

Въпреки наличието на някои повтарящи се елементи в модела на конституционен 

контрол на изброените държави, не може да се изведат универсални характеристики на 

решението за обявяване на противоконституционност. В част от държавите решението 

има конститутивно действие, а в други то само установява несъответствието с 

Конституцията. Някои решения действат занапред, а други – с обратна сила. В някои 

държави КС разполага с правомощие да отлага влизането в сила на обезсилването на 

противоконституционния закон или пък да указва на парламента да предприеме действия 

за привеждането му в съответствие с Конституцията. Ако решението има 

възстановително действие по отношение на уредбата, отменена или изменена с 

атакувания закон, то това е указано изрично. Като цяло обаче прави впечатление, че в 

законодателството на другите държави е отделено по-сериозно място на правните 

последици от влизане в сила на решението на конституционния съд. У нас немалка част 

от въпросите остават без нормативен отговор, което налага търсене на решението им по 

пътя на тълкуването. В резултат на това нерядко при изясняване на юридическия смисъл 

на нормите в тях се влага по-широко съдържание от предвиденото от законодателя. 

Практически отсъства уредба на взаимодействието между институциите във връзка с 

предприемане на действия по повод обявяването на закона за противоконституционен и 

за уреждане на последиците/вредите от прилагането му. 

 


