
Действието на конституционното решение и българската 

законодателна практика 

 

Независимо дали се споделят или се оспорват мотивите на Решение № 22/1995 на 

КС, то е задължително и обвързва с тълкувателния си резултат всички правни субекти. 

Следователно всички изложени в настоящото изследване съображения остават в полето 

на дискусията. За да се прецени значението на проблема за последиците от обявяването 

на един закон за противоконституционен, заслужава да се изследват конституционната 

практика по искания за прогласяване на противоконституционност на закони, 

последиците от обявяването на даден закон за противоконституционен, както и 

поведението на Народното събрание в такива случаи. 

От създаването си КС е постановил общо 390 решения. Обемът и форматът на 

изследването не позволяват да се направи обстоен анализ на цялата практика на КС, 

свързана с обявяване на противоконституционност на закони, поради което в рамките на 

този формат са изследвани решенията, постановени през последните 10 години, които 

все пак дават възможност да се направят по-общи изводи. В периода 2009 – 2019 г. КС 

се е произнесъл със 122 решения. 12 решения са свързани с упражняване на 

правомощието по чл. 149, ал. 1, т. 1 от КРБ – даване на задължително тълкуване на 

Конституцията. Интерес за настоящата тема са само решенията за установяване на 

противоконституционност и то само тези, които се отнасят до закони. Общият брой на 

тези решения е 88. От тях следва да се извадят решенията, в които искането за обявяване 

на противоконституционност е отхвърлено (41 решения). Броят на решенията, в които 

искането е уважено, е 47. Почти всички конституционни решения са свързани с 

оспорване на една или повече отделни законови разпоредби. Само в един случай КС е 

обявил за противоконституционен цял закон – става дума за Решение № 8 от 27 май 2010 

г. по конституционно дело № 2 от 2010 г., с който е установена 

противоконституционността на Закона за изменение на Закона за Националния архивен 

фонд (Oбн., ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.)1. 

                                                           
1 Законът е обявен за противоконституционен поради неспазване на конституционната процедура за 

приемане на законите на две гласувания (чл. 88, ал. 1 от КРБ) 



В 20 решения атакуваните разпоредби създават изцяло нова уредба, такава, която  

регулира за първи път дадена материя, без да се предхожда от друга уредба – 

следователно обявяването им за противоконституционни оставя нормативна празнина. 

Въпросът е винаги ли тази празнина е конституционно нетърпима или има случаи, 

когато, напротив, намесата на законодателя създава състояние, което е несъвместимо с 

принципите и нормите на Конституцията. Отговорът следва да е утвърдителен. 

Законодателната практика безспорно дава такива примери (за съжаление немалко от тях 

са свързани с изменения в Наказателния кодекс). Показателно в това отношение е 

например Решение № 12/2016 по к. д. № 13/2015, с което КС обяви за 

противоконституционни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс (ЗИДНК) (ДВ, бр. 74 от 26.09.2015 г.). С атакуваните разпоредби 

законодателят предвиди изключение от обхвата на давността за наказателно преследване 

по отношение на редица престъпления, извършени от членове на ръководни органи на 

Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени 

ръководни длъжностни или партийни функции. В допълнение е предвидено, че тази 

разпоредба се прилага с обратно действие и по отношение на престъпленията, за които 

давностните срокове са вече изтекли, което трябва да доведе до възобновяване на 

наказателните дела, които са били прекратени на това основание. КС обявява за 

противоконституционни тези разпоредби като противоречащи на принципа на правовата 

държава, на принципа равенството на гражданите, на забраната за утежняване на 

наказателната отговорност с обратна сила и на изискването за предвидимост на 

законодателството. От деня на влизане в сила на конституционното решение оспорените 

разпоредби загубват своята валидност. Тъй като на практика с тях се създава ново 

основание за изключване на давността за наказателно преследване, при обезсилването 

им не се възстановява предходна уредба, т.е. създава се правен вакуум по аргумент от 

Решение № 22/1995 г. Тази празнота обаче е конституционосъобразна и желана, поради 

което не се налага Народното събрание да предприема законодателни действия за 

запълването й.  

По подобен начин стои въпросът с обявяването на противоконституционност на 

разпоредбите на новия чл. 242а от Изборния кодекс. Съгласно ал. 1 на посочения член, 

озаглавен „Последици при неупражняване на избирателното право“, лицата, които не са 

упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от 

един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват 



в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната 

избирателна комисия. По искане на омбудсмана на Република България е образувано к. 

д. № 11/2016 г. В решението си2 КС черпи аргументи от разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от 

КРБ, която изчерпателно определя условията за придобиване на избирателно право. 

Включването в избирателния списък не е част от тези условия и не поражда 

избирателното право, въпреки че има легитимиращо значение и поради това се явява 

задължително условие, за да може гражданинът да упражни правото си на глас. Затова 

според Съда предвиденото в ал. 1 ограничение в съчетание със следващите разпоредби 

на чл. 242а представлява препятствие, което може да се окаже непреодолимо и да доведе 

до фактическо лишаване от избирателни права на значителна част от избирателите. 

Разпоредбите са обявени за противоконституционни и поради несъответствие с 

принципа на правовата държава и принципа на равенство на гражданите пред закона. 

След обезсилване на атакуваните норми останалата законова празнота не се запълва от 

предходна правна уредба. Народното събрание също не е предприело действия за 

изменението им и това всъщност се явява изпълнение на конституционното решение.  

Когато се изследва реакцията на законодателя при обявяване на 

противоконституционност на законови разпоредби, няма как да се пропусне въпросът за 

повторното приемане и възпроизвеждане на обезсилената уредба след влизане в сила на 

решението на КС и правното действие на новите (стари) норми. За съжаление, особено в 

по-новата законодателна практика, случаи на подобно институционално „неуважение“ 

не липсват. Един от най-показателните примери за привидно зачитане на 

конституционното решение дава Законът за електронните съобщения (ЗЕС). С Решение 

№ 2/2015 г. по к. д. № 8 от 2014 г. по искане на омбудсмана на Република България са 

обявени за противоконституционни разпоредби от ЗИД на ЗЕС (Обн., ДВ, бр. 17 от 2010 

г.), свързан с транспониране на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 15.03.2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с 

предоставянето на общественодостъпни електронни съобщителни услуги или на 

обществени съобщителни мрежи, и за изменение на Директива 2002/58/ЕО. С 

атакуваните разпоредби се въвежда задължение за юридическите лица, осъществяващи 

обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да съхраняват всички данни, 

създадени или обработени в процеса на тяхната дейност, отнасящи се до трафика на 
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съобщенията (т.нар. трафични данни) и се уреждат редът и условията за достъп до тези 

данни, включително лицата, които имат право на достъп до тях. Омбудсманът 

аргументира искането си с обстоятелството, че Директива 2006/24/ЕО междувременно е 

обявена за невалидна с Решение от 8.04.2014 г. на Съда на Европейския съюз, поради 

несъответствието й с разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 52, § 1 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз, а освен това оспорените разпоредби засягат недопустимо 

основни права на гражданите. КС обявява за противоконституционни всички атакувани 

разпоредби с много подробна аргументация, включително изследвайки 

конституционната практика на други европейски конституционни съдилища. След 

влизане в сила на конституционното решение законодателят с изключителна бързина 

(само за 11 дни) прие нов ЗИД на ЗЕС (Обн., ДВ, бр. 24 от 2015 г.), който той мотивира 

с именно с целта за запълване на настъпилата след приемането на Решение № 2 от 2015 

г. празнота в уредбата на процедурите за съхраняване на данни за трафика, които са 

необходими за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както 

и за съобразяването й с конституционното решение. Всъщност приетият от Народното 

събрание закон почти дословно възпроизвежда старата уредба с някои (вярно) 

немаловажни детайли, свързани с повишаване на контрола върху събирането и достъпа 

до данните, за които обаче е спорно доколко внасят качествена разлика по отношение на 

конституционосъобразността на законовите разпоредби. Тази уредба продължава да 

действа, тъй като никой от оправомощените субекти не е направил искане пред 

Конституционния съд, а той не може да извърши проверка за конституционосъобразност 

ex officio. 

От изследваните решения 27 засягат разпоредби, отменящи или изменящи 

съществуваща до момента уредба. Именно по отношение на тях се поставя въпросът за 

възстановителното действие на конституционното решение. Тук са възможни две 

основни хипотези. Първо, атакуваният закон отменя действаща уредба. В този случай с 

обявяването му за противоконституционен конституционното решение отново придава 

валидност на отменените норми („възкресява ги“) и те отново започват да действат. На 

следващо място, атакуваният закон може да изменя норми. Тогава действието на 

решението на КС се изразява във възстановяването им в редакцията отпреди 

изменението. Понякога нюансът между двете хипотези е трудно различим, тъй като в 

самото волеизявление за изменение на съдържанието на правни норми имплицитно се 

съдържа и волята за отмяната им в старата редакция. Това е така и когато чрез 



използването на юридическата техника на изменението всъщност се отменя част от 

дадена правна разпоредба. И в двата случая обаче се поставя въпросът за правните 

последици на решението на КС по отношение на предходната уредба. КС е категоричен 

– когато се обяви за противоконституционен закон, с който се отменя или изменя 

действащ закон, последният възстановява действието си в редакцията преди отмяната 

или изменението от влизане в сила на решението на съда. Конституционната практика 

предлага такива примери. С Решение № 15/2010 г. по к. д. № 9 от 2010 г. КС обяви за 

противоконституционни § 1 и 2 от Закона за изменение и допълнение на 

Гражданскопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 13 от 2010 г.). Първият параграф допълва чл. 

519 от ГПК, като предвижда, че не се допуска изпълнение на парични вземания срещу 

общините. Във връзка с тази промяна с § 2 от текста на ал. 1 на чл. 520, който в 

първоначалната му редакция изключва изпълнение върху средствата по банковите 

сметки на общините и другите бюджетно субсидирани заведения, постъпили като 

субсидия, трансфер или временен безлихвен заем от държавния бюджет, отпадат 

общините. В резултат от ограничена забрана за принудително изпълнение на парични 

вземания срещу общините се преминава към пълна забрана. Конституционното дело е 

образувано по искане на омбудсмана на Република България с твърдения, че уредбата 

нарушава права и свободи на гражданите и конкретно чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 1 и 2, чл. 

57 и 121 от КРБ и поради това противоречи на принципа на неприкосновеност на 

частната собственост, на равнопоставеността на субектите на частна собственост в 

условията на пазарна икономика и на равенството на страните в съдебния процес, тъй 

като според искането оспорената уредба дава привилегия на държавните учреждения и 

общините сами да преценяват кога и как да заплатят свои задължения към гражданите. 

Иска се също съдът да се произнесе дали оспорените разпоредби съответстват на чл. 17, 

ал. 1 от Хартата за основните права на Европейския съюз, чл. 6, § 1 от Конвенцията за 

защита правата на човека и основните свободи и чл. 1 от Допълнителния протокол към 

нея. КС отчита, че направеното със закона приравняване на общините към държавните 

учреждения във връзка с прилагане на особения ред по чл. 519 от ГПК е мотивирано със 

защита на обществения интерес, но едновременно с това заключава, че общественият 

интерес не оправдава такова цялостно приравняване особено при положение, че не е 

създадена ясна и прецизна правна уредба, отразяваща спецификата на общините. В този 

случай пълното приравняване „надхвърля защитата на обществения интерес като 

конституционна повеля за финансово осигуреното осъществяване функциите на 

публичната власт“. С тази логика на разсъждение Съдът постановява, че изменението 



на чл. 519 и чл. 520, ал. 1 от ГПК, осъществено със ЗИД на ГПК, е 

противоконституционно, тъй като се нарушават основни конституционни принципи – за 

правовата държава (чл. 4, ал. 1) и за еднаквите условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 

1 и 2). Интересно в това решение е и, че КС изрично се позовава на Решение № 22/1995 

г. и постановява, че „докато не последва нова законова уредба, чл. 519 и 520 ГПК ще се 

прилагат в редакцията им преди въпросното изменение“, като изрично се указва и каква 

е тази редакция. 

 


