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5/1 997 г , докладвано  от  сьдияте  Ивен  

орзвзно  нз  15 зприга  iqq7 г, по  uскане  .нз  

1 

РЕПУБЛИКА  БЬЛГАРИЯ  

КОНСТИТУ LLИОНЕН  СЬЈL 

О  П  Р  Е  ЈL E A E Fi И  Е  N2  

Сс)Фия, 1 оли  17 r. 

КонстиТуционнияТ  сьд  е  сьстае: 

nредседатеm Асен  Манов  

Членове: Младен  Ј Lанаилов  

Милчо  Костов  

Liенко  Хаджистойчев  

Станислав  ЈLинитров  

Николай  Павлое  

Иван  ГРигоРов  

Пенчо  Пенев  

Тодор  Тодоров  

ГеоРги  МаРков  

пРи  участието  на  сеетар-протокодиста  Гергана  Иванова  

разггаеда  е  закито  ззседан uе. проведено  на  i ЮАИ  1997 г. 

Оото  съранuе  нз  нзказатеган uте  кодегuи  на  Върхоеиия  

касацuонен  съд  нз  Fепгаuкз 	ъдгзри  нз  основзн uе  чга. 150, 

ад. 2 от  Констuтцu та  във  врьзк.а  с  чд. 84, т. 2 предл. 2 от  

ак.сна  за  съдензтз  вдаст, с  което  нс)гаи  Конституционн uFі  съд  

на  Fепуаика  Бъдгари Fі  да  се  произнесе  по  въпроса: 

ззпоедите  нз  чд. і 2 от  Fізкззатегансі-проіјесуздни Fі  кодекс  

/hТК? сьответстват  дu нз  неждународните  договори, по  които  

БьдгзРuFі  е  странз  - МеждУнзРодни Fі  пакт  зз  гаждзнск.uте  и  

гюгmтmчоаmто  nрi188, РёРоmgоаоtil КочеицmН  



правата  на  чоеека  и  основните  свободи. както  и  на  

Конституцията  на  Република  Бьлгария. 

В  искането  се  твьрди. че  част  от  разnоредбите  на  чл:152 

НГIК  противоречат  на  посочените  международни  договори, квкто  

и  нв  Конститу Lіиятв  на  Репубдика  Бьлгария. иmа  се  предвид  вд. 

3 на  тази  норма. 

Гіри  решаване  на  въпоса  за  допустuмостта  на  искането  

пед  Конституционния  сьд  вьзникнаха  няколко  проблема .. 

изясняването  не  които  е  от  съестеено  знвченuе  за  

допустимостта  е  конкретния  случай. 

Гіъвият  побдем  е  относно  възможността  Въховнuят  

касационен  сьд  /Вкс/ да  сезиа  Конституционния  сьд  по  чд. 

149, вл. i от  КонституІіията . 3а  да  се. решu този  пробдем  е  

необходимо  да  се  подложат  на  тьлкуеане  разпоредбите  на  чл. 

15В  en, i и  2 от  Констuтуцuята. 

Сьгласно  чд. 150, ад. 2 от  осноения  закон, когато  се  

уствнови  несъответствие  между  звкон  и  КонстuтуLіuята. ВКС: иди  

Вьрхоеният  административен  сьд  /ВАС/ спират  производството  

по  дедото  и  внвсят  въпосв  в  Конституционния  съд. хиnотR3ята  

има  предвид  по  поеод  на  конкетен  сnор  сезиране  от  ВКС  или  

ВАС: нв  Констuтуционния  съд  да  упвжни  прввомоіuето  за  

контрод  по  чд. 149, ал. 1, т. 2 от  Конституцията . 

Съіевременно  в  вд. 1 нв  чл. l 5Сз  от  Конституцияте  ВКС  и  

ВАС  фиrурират  в  обіііата  разпоредба .. опредедя tіј.а  органите, по  

чиято  иниLІивтивв  може  дв  бъде  сезирвн  Конститу LLионния  съд. 

С:ьдът  счите. че  обіііото  правигао  се  сьдьржа  точно  в  тази  

адuнея, от  което  сдедвв, че  ВКС  и  ВАС  могвт  дв  сезивт  

Конституционният  съд. и  на  други  основания  изеьн  предеидената  

хипотезв  в  ад. 2 на  чд. 150, Това  правомо tііие  на  ВКС  и  ВАС  е  
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изрично  предвидено  и  липсва  каквото  и  да  било  нормативно  

основание  да  бьде  ограничавано . В  полза  на  такова  тьлкуване  

е  и  остоятелството. че  от  гледна  точка  на  структурирането  

на  сьдѕ-бната  власт  не  е  логично  и  опавдано  главният  

nРОКУРОР  да  има  по—големи  вьзможности  за  сезиране  на  

Конституционния  сьд  от  типичните  представители  на  сьдебчат  

едааст, каквuто  са  ВКС  и  ВС. Конституционният  текст  на  чл. 

1 50, a іa. 2 визира  частен  случай, който  поради  своята  

оrобRноrт  е  u веден  отдеано. 

ТРябва  да  се  приеме, че  в  конкретния  случай  Обшото  

сьбраниѕ  на  наказателнитѕ  колегии  на  ВКС  е  упражнuло  

правоноието, предвидено  в  чл. 150, ал. 1 от  Конституцията, 

поРади  което  Конститу L ионнuят  сьд  е  надлежно  сезиран  с  

направените  иск.ания. 

Вторият  вьпрос. котс  Конституционният  с:ьд  тРябва  да  

рејји  в  настояето  производство  е  свьрзан  с  начина  по  който  

ВК :- и  ВРС  упражняват  компетенци uте  c:u като  сезиаі..и  субекти  

по  смисьла  на  чл. 150, ал. 1 и  2 от  Конституцията . Съдьт  

намира, че  настояето  дело  е  nодходяа  поеод  да  пецизиа  

пактиката  си  по  тзн  вьпрос  ?Виж. определение  N б  от  30 они  

lqq2 г. по  к. д. 	 r. і  

ПРавомоието  да  се  сезира  Конституционният  съд  по  реда  

на  чл. 15О. ад. 2 пинаддежи 	на  отделнuте  сьстаеи  на  ВКС  

unu ВС, разглеждаttu конкретния  сьдебен  спор. ОгРаничаването  

на  вьзможността 
 за  сезuране  на  Кон.стuтуционн uя  сьд  само  от  

Обt ото  сьбранuе  на  дадена  колегия  иди  от  Пденума  на  

сьответния  Вьовен  сьд  есьност  лutіава  от  конкретно  

сьдьржание  разпоредбата  на  чд. 150, ал. 2 от  Конституцията . 

К.огато  говорu 3я  Вьрховен  сь.д  в  хuпоте:зата  на  чд. 1F;(1, а  л. 
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очевидно  конституционнит  законодател  има  предвид  не  висііјите  

представителни  огани  на  Вкс  и  ВАС, а  съотеRтиия  Върховен  

съд  като  правораздава tіз, орган  по  конкретен  съдебен  спор, т. 

Р. прu реа.лu:зuрне  на  неговата  правораздавателна  

компетентност, кото  се  осъttіествгва  от  неговите  съставu. 

Това  тълкуване  на  чл. 150, ал. 2 от  Конститцu та  влuза  

е  противоречие  с  разпоредите  на  чл. 84, Т. 2 и  чл. 95, Т. 3 

от  Закона  за  съдебната  власт. Това  обаче  не  е  печка  то  да  

бъде  направено 3 тъй  като  е  правомоізіита  на  Конституционн u 

съд  е  да  тълкува  конституционните  разпоредби, а  задьлжение  

н.а  3яКоиnnатегая  е  да  прuведе  5FmnибдятРnrтРотб  е  

съответств uе  с  тези  конституционни  разпоредби, респ. с  

начина .= по  коіто  те  са  изтъдкуван u от  Коиституциоииия  съд. 

[іо  се  отнасяз  до  обіiіото  павомоізие  на  Върховните  

съдидиаіLа  по  чіа. 150, ад. 1 от  основнияі  закон  

Конституіі uоннияіт  съд  счита 3 че  то  може  да  бъде  осьізіестеено  

от  Обаото  събрание  на  съответната  колегuяі  на  ВКС  и  от  061Кото  

събранuе  на  ВАС. 

Това. правомоаіј,ие 
 не  може  да  се  осъіiіестви  от  състави  на. 

Рц  

BkC unu на  ВАС, кото  реіјзават  конкретен  съдебен  спор. 

о  тезн  съображенияі  Конституционнияіт  съд  намира 3 

искането  е  допустимо  по  см.исъла  на  чл. 1 3 от  Закона  за  

Конституіі.u.оннияі  съд. То  е  напра. е=но  от  оправомоаііен . съгласно  

члі , аА.1 от  Конститаіцияіта  субект 3 и  има  за  предмет  

пражняіване  от  Конституіі.uоннuя  съд. на  правомоііі uе  nn чіа  = Lі-. 

aѕa: і . т 	и  4, предл 	от  Конститу Lіияіта. 

Конституционният  съд  счuта, че  с  оглед  на  издожените  в  

искзнето  съобраения  следва  да  конституира  като  

ззuнтересуван u страни  і-{ародното  събранuе, Мииистерския  



5 

,gд  

съвет, министъра  на  правосъдието , ВАС  и  главния  прокурсІР. На  

заинтересуваните  стани  съдът  предостаея  t -дневен  срок. в  

който  да  еземаТ  становие  по  направенсІто  искане. 

В  съия  срок  податедите  НВ  искането  могат  да  издожат  и  

догіъднитедни  съображения  в  подкрепа  на  тезата  си. 

По  тези  съображения  и  на  основание  разгіоредбите  на  

чг -. ад5. т.2 и  4 от  Конституцията, Конституционният  съд  

опуска  за  раsrnеждаие  по  съt естео  искането  на  ( бtііото  

събание  на  наказатедните  кодегии  на  ВъРховния  касационен  

съд  нз  Fепубдика  Бъдгария  за  

а/ установяеане  на  противоконституционност  на  чд. 

152., ад. 3 НПк  и  

6/ уст•аноеяване  на  несъответствие  на  члЅ  152, ад. 

3 НПК  с  международни  договори. по  които  Бъдгария  е  страна  

Междунзродния  пакт  зз  грзждзнските  и  подитическите  праез  и  

вропеі.ската  конеенция  за  заита  на  правата  на  човека  и  

основнuІте  сеободи  

КонститУиРа  като  заинтересуеани  стани  по  дедото  

На.родното  събрзние .. Нинистерския  съвет, министъра  на  

прзвосъдuето, Бърхо-ения  здминистрзтиеен  съд  и  гдзвния  

прокурорЅ  

Прписи  от  искането  и  настояt ето  опредедение  да  се  

въчат  на  заинтересуеаните  стани, които  да  бъдат  уведомени. 

че  в  14 дневен  сок. мсгт  да  престзвят  писмени  становu а  по  

направеното  искане. 
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ПРепис  от  настояето  определение  да  се  въчи  на  Обшото  

събрание  на  наказателните  колегии  на  Върховния  касационен  

съд  не  Република  Бьnrария, с  уведомление, че  могат  да  бъдат  

представени  в  съ[зЈия  сок  допълнителни  с.ъобре:;ения  в  подкепе  

не  

Председател : 

іАсен  

Членове:\ 	
/ 

іМлед  н  енеилов/ 	/ ван  риго  

/Милчо  Кстов/ 	 /Пен  

• • 

iLlенко  Ккс, очевi 	60- 

LЈ  
/Станислв  митров/ 	/ГеоРги  аРков/ 

іНикн  авлов/ 
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