
РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 1994 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО
ДЕЛО № 11 ОТ 1994 Г.

Обн. ДВ. бр.87 от 25 Октомври 1994г.
(Обнародвано – ДВ, бр. 87 от 1994 г.)
Конституционният съд в състав: председател - Асен Манов, и членове: Младен Данаилов,

Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Нено Неновски, Николай Павлов,
Теодор Чипев, Милена Жабинска, Любен Корнезов, Пенчо Пенев, при участието на
секретар-протоколчика Росица Топалова разгледа в закрито заседание на 30 септември 1994 г. к.
д. № 11/1994 г., докладвано от съдията Станислав Димитров.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България.
Образувано е на 22 юли 1994 г. по искане на 60 народни представители от 36-о Народно събрание
за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1 и 4, т. 3,чл. 22, ал. 1, т. 5 и 6,чл.
24,чл. 29, ал. 1, т. 3, 5 и 6,чл. 35,чл. 125, т. 1 и чл. 127, ал. 6 и 7 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)
и § 3,8,10, ал. 2 и 11 от преходните и заключителните му разпоредби, както и евентуално
произтичащата от това противоконституционност на целия закон или на отделни негови глави и
раздели. В искането се поддържа и че влизането в сила на ЗСВ (ДВ, бр. 59 от 1994 г.) по общия
предвиден в Конституцията ред е противоконституционно.

В обстоятелствената част на искането са развити съображения за
противоконституционност на ЗСВ, респективно на отделни негови глави, раздели и разпоредби
поради противоречие с чл. 6, ал. 2, чл. 117, ал. 2,чл. 119, ал. 1,чл. 126, 128, чл. 129, ал. 3, чл. 130,
ал. 2 и 4 от Конституцията, както и с § 4 от преходните и заключителните и разпоредби.

С определение от 28 юли 1994 г. искането е прието за допустимо. Със същото
определение са конституирани като заинтересувани страни по делото президентът,
Председателството на Народното събрание, Върховният съд, главният прокурор, Висшият
съдебен съвет, министърът на правосъдието, Националната следствена служба и Висшият
адвокатски съвет, на които е дадена възможност в 14-дневен срок да представят становища по
искането.

Постъпили са писмени становища от главния прокурор, министъра на правосъдието и
Висшия адвокатски съвет, както и допълнителни бележки от главния прокурор.

Становището на главния прокурор е, че посочените в искането на народните
представители разпоредби от ЗСВ са противоконституционни (с изключение на чл. 22, ал. 1, т. 5).
Не взима становище по искането за обявяване противоконституционността на закона изцяло или
на отделни глави и раздели от него. В допълнителните си бележки главният прокурор развива
подробни съображения за противоконституционност на чл. 16 и 127 ЗСВ и свързаните с тях
съответно § 11 и 8 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.

Министърът на правосъдието намира искането за неоснователно. Според него
единствено разпоредбата на 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ е
противоконституционна.

Висшият адвокатски съвет поддържа искането на народните представители. Обосновава
в становището си противоконституционност и на други норми от ЗСВ, непосочени в искането.

Като доказателства по делото са приети: стенограмите от пленарните заседания на
Народното събрание на първо и второ четене на ЗСВ, протоколите от заседанията на
Законодателната комисия по същия закон и проекта за Закон за устройство на съдилищата, внесен
от Министерския съвет.

В искането на народните представители се претендира установяването на
противоконституционност на разпоредбите на чл. 16, ал. 1 ЗСВ и на § 8 и 11 от преходните и
заключителните разпоредби на същия закон, както и "влизането в сила на закона по общия
предвиден от Конституцията ред". Тези искания съвпадат с искането на президента на



републиката по к. д. № 9/1994 г. за установяване противоконституционност на чл. 16, ал. 1 ЗСВ и
§ 8 и 11 от преходните и заключителните му разпоредби и с искането на главния прокурор по к. д.
10/1994 г. за обявяване за противоконституционен определения момент за влизане в сила на ЗСВ.
По тези две дела Конституционният съд се е произнесъл с решения - № 8/15.09.1994 г. по к. д.
9/1994 г. (ДВ, бр. 78 от 1994 г.) и № 7/11.08.1994 г. по к. д. 10/1994 г. (ДВ, бр. 79 от 1994 г.).
Поради това производството по настоящото дело в тези му части следва да бъде прекратено.

Конституционният съд, след като обсъди съображенията, развити в искането и в
становищата на страните, както и приетите по делото писмени доказателства, прие следното:

I
По чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ
С нормата се обявява несъвместимост на положението на член на Висшия съдебен съвет

(ВСС) с упражняването на свободна, търговска или друга професионална дейност с изключение
на преподавателска във висши училища. При тази редакция на чл. 16, ал. 4, т. 3 би трябвало да се
приеме, че качеството на член на ВСС изключва възможността да се упражнява освен свободна и
търговска и каквато и да е друга платена професионална дейност с едно единствено изключение -
преподавателска дейност във висши училища. Това предполага, че членовете на ВСС, които са
съдии, прокурори и следователи, също не могат да работят като магистрати през време на
мандата им във ВСС, тъй като биха упражнявали платена професионална дейност. При
съпоставяне обаче на този текст с текста на чл. 24, ал. 1, изр. 1 може да се направи извод, че
идеята на законодателя, вложена в нормата на чл. 16, ал. 4, т. 3, е друга, а именно, че членовете на
ВСС, които са съдии, прокурори и следователи, могат да продължат да изпълняват основната си
дейност, в какъвто смисъл е разпоредбата на чл. 24, ал. 1, изр. 1: "Членовете на Висшия съдебен
съвет, които не са съдии, прокурори или следователи, прекъсват изпълнението на дейността,
която са упражнявали до избирането им." Сравнявайки двата текста се открива и друго
нетърпимо противоречие. Според чл. 16, ал. 4, т. 3 няма несъвместимост на положението на член
на ВСС с преподавателска дейност във висше училище, но според чл. 24, ал. 1, изр. 1 той трябва
да прекъсне дейността, която е упражнявал до избирането му, защото само членовете на ВСС,
които са съдии, прокурори и следователи, не прекъсват изпълнението на дейността си.

За да може да се прецени конституционосъобразността на тези противоречиви законови
норми, е необходимо преди това да се разкрие действителното им съдържание. В случая то не
може да бъде установено със сигурност. Несъвършенството на закона и противоречията между
неговите норми нарушават принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Република България е
правова държава и се управлява според Конституцията и законите. Този конституционен принцип
би могъл да се спази само ако съдържащите се в нормативните актове разпоредби са ясни, точни
и непротиворечиви. Иначе те не биха били годни да регулират основните обществени отношения.

По отношение на останалите членове на ВСС (адвокати, юрисконсулти и др.), които не са
съдии, прокурори, следователи и преподаватели във висши училища, нормата на чл. 16, ал. 4, т. 3
не буди съмнение (даже и съпоставена с чл. 24, ал. 1, изр. 1) - те не могат да упражняват
свободна, търговска и друга платена професионална дейност и трябва да я прекъснат. Това
означава, че адвокатът за пет години, колкото е мандатът на изборен член на ВСС, трябва да
престане да упражнява професията си с всички неблагоприятни от това последици,
юрисконсултът също не може да изпълнява дейността си, докато нормата не забранява на
съдията, прокурора, следователя и/или преподавателя във висше училище да продължи да
упражнява основната си професионална дейност, въпреки че всички юристи - членове на ВСС,
имат еднакво образование, еднаква правоспособност и избираемост. По този начин с
разпоредбата на чл. 16, ал. 4, т. 3 се създават привилегии за определена категория юристи и
ограничение на правата за друга в нарушение на принципа на равенството, прогласен в чл. 6, ал. 2
от Конституцията. Установените със закона правила за несъвместимост трябва да се отнасят за
всички членове на ВСС (както са посочени в т. 1 и 2 от ал. 4 на чл. 16), а не да засягат само част



от тях.
По изложените съображения нормата на чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ е противоконституционна.

II
По чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ
В искането се поддържа, че тази разпоредба противоречи на чл. 130, ал. 4 от

Конституцията, съгласно който мандатът на изборните членове на ВСС е пет години.
Мандатността гарантира стабилност и независимост на съответния публичноправен

орган. Предсрочното прекратяване на мандата е допустимо по изключение и само при настъпване
на такива обстоятелства, които обективно отнемат възможността да се изпълняват задълженията,
възложени с мандата, както и при подаване на оставка. В Конституцията не са посочени
основанията, на които мандатът на изборен член на ВСС може да бъде прекратен предсрочно.
Тези основания обаче не могат да се различават от основанията, при които би могло да бъдат
освободени предсрочно лица на други изборни длъжности с определен мандат, като например
народните представители (чл. 72, ал. 1 от Конституцията), конституционните съдии (чл. 148, ал. 1
от Конституцията) или при освобождаване на несменяемите съдии (чл. 129, ал. 3, изр. 2 от
Конституцията). Във всички тези случаи основанията за предсрочно прекратяване на мандата са
обективни причини - смърт, влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от
свобода за умишлено престъпление, фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията за
определен срок (включително тежкото физическо или психическо заболяване, последното водещо
и до поставяне под запрещение) или пък подаване на оставка. От посочените по-горе текстове на
Конституцията се установява, че конституционният законодател, отдавайки необходимото
значение на мандатността, е ограничил максимално основанията за нейното предсрочно
прекратяване. Затова и при създаването на съответна норма в ЗСВ за предсрочно прекратяване на
мандата на изборните членове на ВСС не е следвало да се излиза извън рамката на
конституционните принципи за максимално ограничаване на основанията. Всяко разширяване на
тези основания със закон трябва да се възприема като нарушение на Конституцията.

С точка 5 от ал. 1 на чл. 22 ЗСВ се създава едно основание за предсрочно прекратяване на
мандата, което е извън тази рамка, и то засягащо само изборните членове на ВСС от квотата на
съдебната власт. В чл. 130, ал. 3 от Конституцията не е посочено, че единадесетте членове на
ВСС, избрани от органите на съдебната власт, задължително трябва да бъдат действащи съдии,
прокурори и следователи. Нормално би било да бъдат такива и това правило е намерило място в
разпоредбата на чл. 17, ал. 2 ЗСВ. От друга страна, няма никаква конституционна пречка
действащи съдии, прокурори и следователи да бъдат избрани и от Народното събрание. При това
положение според нормата на чл. 22, ал. 1, т. 5, ако един съдия, прокурор или следовател, член на
ВСС от квотата на съдебната власт, бъде освободен от длъжност, той трябва да бъде освободен и
като член на ВСС преди изтичане на мандата му, а за друг съдия, прокурор или следовател от
квотата на Народното събрание при същите условия не би имало законно основание да бъде
предсрочно прекратен мандатът му като член на ВСС. Основанията за освобождаване на
несменяемите съдии, прокурори и следователи по чл. 129, ал. 3, изр. 2 от Конституцията
всъщност са и основания за предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на ВСС. Но ако
един съдия, прокурор или следовател, изборен член на ВСС, си подаде оставката като магистрат,
няма конституционна пречка да продължи да бъде член на ВСС до изтичане на мандата му.
Създаденото основание с чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ неоправдано и противоконституционно разширява
възможностите за предсрочно прекратяване на предвидения в чл. 130, ал. 4 от Конституцията
петгодишен мандат на изборните членове на ВСС.

Освен това тази норма съвършено произволно поставя при различни условия избраните
за членове на ВСС съдии, прокурори и следователи от органите на съдебната власт и от



Народното събрание.
Ето защо разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ е противоконституционна.
III
По чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ
С чл. 130, ал. 4 от Конституцията се установява петгодишен мандат за изборните членове

на ВСС. В раздел II са изложени съображения за значението на мандатността и принципите за
предсрочното и прекратяване. Както вече се посочи, основанията за предсрочно прекратяване на
индивидуалния мандат трябва да бъдат винаги или обективни факти, които не търпят субективни
интерпретации, или оставка. Недопустимо е предсрочно прекратяване на мандат на базата на
субективни преценки. Въведеното с чл. 22, ал. 1, т. 6 основание за предсрочно прекратяване на
мандата на изборните членове на ВСС (системно неизпълнение на професионалните задължения
или поведение, уронващо престижа на съдебната власт) създава широки и неограничени
възможности за субективни преценки на поведението на определен член на ВСС и в крайна
сметка би могло да доведе до неговото отстраняване поради лични, партийни или други користни
съображения и подбуди. С тази разпоредба на закона се компрометира мандатният принцип за
изборните членове на ВСС, прогласен в чл. 130, ал. 4 от Конституцията, поради което е и
противоконституционна.

По тези съображения Конституционният съд прие, че нормата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ е
противоконституционна.

IV
По чл. 24 ЗСВ
Разпоредбата на чл. 24, ал. 1, изр. 1 третира по различен начин изборните членове на

ВСС - съдиите, прокурорите и следователите запазват постоянната си работа и длъжности и
продължават да работят като магистрати, а останалите членове прекъсват изпълнението на
дейността си, която са упражнявали до избирането им. С този текст наново се поставя знак на
неравенство между юристи по тесен профилиран белег на юридическата професия в нарушение
на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Или всички изборни членове на ВСС трябва да прекъснат
изпълнението на дейността си, която са изпълнявали до избирането им, или всички да продължат
да я изпълняват. Недопустимо е да се създават привилегии за едните и ограничения на правата за
другите.

По този въпрос, както и относно констатираните противоречия между разпоредбите на
чл. 16, ал. 4, т. 3 и чл. 24, ал. 1, изр. 1 и тяхното значение са изложени подробни съображения в
раздел I. Несъвършенството на нормата на чл. 24 се разкрива и в друга насока. Втората алинея на
този текст постановява, че изборните членове на ВСС получават трудово възнаграждение. Това
предполага,че всеки член на ВСС се намира в трудовоправно отношение. Разпоредбата се отнася
за всички изборни членове на ВСС без изключение, включително и съдии, прокурори и
следователи. От друга страна, ал. 1, изр. 1 на чл. 24 изключва същите от задължението да
прекъснат изпълнението на дейността си, която са упражнявали до избирането им, т.е. трудовият
им договор със съответния съд, прокуратура или следствена служба не се прекратява. При тези
противоречиви норми не е ясно изборните членове на ВСС, които са съдии, прокурори и
следователи, откъде ще получават трудовото си възнаграждение - от ВСС или от съответния съд,
прокуратура или следствена служба.

Съдържащите се в чл. 24 съществени противоречия, нееднаквото третиране на различни
групи юристи, членове на ВСС, както и отклонението от идеята на конституционния законодател
за създаване на един орган, който не действа непрекъснато, какъвто е ВСС, дават основание тази
разпоредба на ЗСВ да бъде обявена изцяло за противоконституционна.

V



По чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 ЗСВ
В чл. 29, ал. 1 ЗСВ се изброяват основанията за освобождаване на председателя на

Върховния касационен съд (ВКС), председателя на Върховния административен съд (ВАС) и
главния прокурор преди изтичане на мандата им. Законът не сочи колко години е този мандат, но
той е определен на седем години с разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Конституцията.

Основания за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на ВКС, председателя
на ВАС и главния прокурор не са посочени в Конституцията. Съществуват обаче обективни
обстоятелства, при чието настъпване се налага мандатът им да бъде прекратен предсрочно. В чл.
129, ал. 3, изр. 2 от Конституцията са посочени случаите, в които несменяемите съдии могат да
бъдат освободени от длъжност. Тези случаи именно (без пенсионирането, защото тримата висши
магистрати са с мандат) трябва да се приемат и като основания за предсрочно прекратяване на
мандата на председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор. В този смисъл са т. 1,
2 (с една забележка - не е посочен срокът на трайната фактическа невъзможност за изпълнение на
правомощията) и т. 4 от ал. 1 на чл. 29.

Точки 3 (при нарушаване на Конституцията и законите) и 5 (когато системно не
изпълняват професионалните си задължения или с поведението си уронват престижа на
съдебната власт) обаче са противоконституционни по вече изложените съображения в раздели II и
III относно предсрочното прекратяване на мандата на членовете на ВСС. Това са основания,
които дават възможност за субективни преценки, понякога водещи и до произвол, поради което са
недопустими при предсрочно прекратяване на индивидуален мандат. Формулировките на тези
текстове са и много общи и неконкретизирани. Те лесно могат да компрометират установения от
Конституцията седемгодишен мандат на тримата висши магистрати.

По изложените съображения тези две точки от ал. 1 на чл. 29 ЗСВ трябва да бъдат
обявени за противоконституционни - нарушаващи чл. 129, ал. 2 от Конституцията.

VI
По чл. 29, ал. 1, т. 6 ЗСВ
Според тази разпоредба председателят на ВКС, председателят на ВАС и главният

прокурор могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им при несъвместимост с
длъжности и дейности по чл. 16, ал. 4 ЗСВ.

В конституцията се съдържат разпоредби, които регламентират несъвместимостта на
мандата на народните представители, на президента и вицепрезидента, на членовете на
Конституционния съд със заемане на определени длъжности и упражняване на определени
дейности (чл. 68, ал. 1, чл. 95, ал. 2, чл. 147, ал. 5). За други мандатни длъжности, като висшите
магистрати и изборните членове на ВСС, Конституцията не съдържа норми за несъвместимост.
Поради това и съобразно разпоредбите на чл. 133 от Конституцията несъвместимостта и
последиците от несъобразяването с нея са уредени в ЗСВ.

Институтът на несъвместимостта между функциите на висшите магистрати с определен
мандат и други функции извън съдебната власт утвърждава принципите на чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от
Конституцията за разделение на властите и за независимостта на съдебната власт, както и
принципа за упражняване на държавните функции от различни субекти.

Положението на председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор
изключва едновременно упражняване и на други длъжности и дейности, посочени в ЗСВ.
Нарушаването на нормите за несъвместимост е основание за предсрочно прекратяване на
мандата.

Ето защо разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 6 ЗСВ не е противоконституционна.
VII
По чл. 35 ЗСВ
С глава трета на ЗСВ (чл. 35 и 36) се създава инспекторат към Министерството на

правосъдието. В искането, без да се поддържа категорично, че тази разпоредба на закона е



противоконституционна, се изразява съмнение, че инспекторатът, като орган на изпълнителната
власт, може да изпълнява при определени условия известно влияние върху съдебната власт и по
този начин да накърнява нейната независимост. Поддържа се, че създаването на отделни
инспекторати към Върховния касационен съд, към Главната прокуратура и към Националната
следствена служба ще отстрани съмнението за известна намеса на изпълнителната власт в
съдебната, а от друга страна, ще може да упражнява контрол и върху дейността на Върховния
касационен съд, Върховния административен съд, Главната прокуратура и Националната
следствена служба, какъвто съгласно чл. 35, ал. 2 от закона инспекторатът към Министерството
на правосъдието не може да упражнява.

Изложените съображения всъщност са съображения за целесъобразност, но не и за
противоконституционност. Правомощията на инспектората нямат характер на намеса в работата
на независимата съдебна власт. Проверката на организацията по образуването и движението на
съдебните, прокурорските, следствените, изпълнителните и нотариалните дела и анализа на
свършените дела и актове, до каквато дейност се ограничават тези правомощия, не може да се
приеме като намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната. Нещо повече - макар и
създаден към Министерството на правосъдието, инспекторатът с дейността си ще подпомага
съдебната власт, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 5 ЗСВ той е длъжен да
предоставя информация за констатациите си на ВСС.

По изложените съображения Конституционният съд прие, че разпоредбата на чл. 35 ЗСВ
не е противоконституционна.

VIII
По чл. 125, т. 1 ЗСВ
В искането се поддържа, че този текст от ЗСВ е противоконституционен, тъй като

противоречи на разпоредбите на чл. 119, ал. 1, чл. 126 и 128 от Конституцията. Съображенията в
подкрепа на искането се свеждат до следното: чл. 119, ал. 1 и чл. 126 от Конституцията определят
като самостоятелни органи на съдебната власт Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и главния прокурор. Следствието съгласно чл. 128 от Конституцията е само
част от съдебната власт. С оглед на това е недопустимо, какъвто е подходът на чл. 125, т. 1 ЗСВ,
директорът на Националната следствена служба да бъде приравнен по ранг с председателя на
Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния
прокурор.

Искането е неоснователно. В чл. 125 ЗСВ се изброяват съдийските, прокурорските и
следователските длъжности, като в т. 1 са посочени висшите ръководители на тези органи. В
отделните точки на чл. 125 се сочат различните степени на съдийските, прокурорските и
следователските длъжности по низходяща линия. Текстът не приравнява в отделните точки
съответните длъжности в съда, прокуратурата и следствието. В този смисъл не може да се
поддържа, че с т. 1 посочените ръководители на съда, прокуратурата и следствието са изравнени
по статут във всяко отношение.

С оглед на това не може да се приеме, че разпоредбата на чл. 125, т. 1 ЗСВ е
противоконституционна.

IХ
По чл. 127, ал. 6 и 7 ЗСВ
В първите четири алинеи на чл. 127 ЗСВ са посочени изискванията за необходимия

юридически стаж за назначаване на съдии, прокурори и следователи. Алинея 5 разпорежда, че за
стаж по ал. 1 - 4 се зачита прослуженото време като съдия, прокурор, следовател, адвокат,
младши съдия, младши прокурор, съдия-изпълнител, нотариус, научен работник по правни науки,
съдебен инспектор, експерт по законодателството, юрисконсулт и правен съветник в държавно и



общинско управление.
За заемане на длъжност съдия в апелативен съд, прокурор в апелативна прокуратура и

следовател в специализиран отдел в Националната следствена служба ал. 6 на чл. 127 ЗСВ
изисква от предвидения в ал. 3 стаж кандидатът да има най-малко три години специализиран стаж
като съдия, прокурор или следовател, а по ал. 4 - съдия във Върховния касационен съд и
Върховния административен съд, прокурор в Главната прокуратура и ръководител на
специализиран отдел в Националната следствена служба - пет години.

Алинея 7 на същия текст разпорежда, че изискванията по ал. 2 - 6 се прилагат съответно
и за ръководителите на окръжните съдилища, окръжните прокуратури, окръжните следствени
служби, апелативните съдилища, апелативните прокуратури, председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор и директора
на Националната следствена служба.

С нормата на § 13 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ прекараният стаж
като арбитър се приравнява на стаж по чл. 127, ал. 5, а по ал. 6 се приравнява на стаж като съдия.

В искането се излагат съображения за противоречие на чл. 127, ал. 6 и 7 ЗСВ с
разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Поддържа се, че е естествено за заемането на
определени длъжности в съдебната система да се изисква юридическо образование и съответен
професионален стаж и че това е намерило израз в разпоредбите на чл. 127, ал. 1 - 5. Поддържа се,
че ал. 5 установява един общоприет в правните системи принцип, а именно, че професионален
стаж е този на съдията, прокурора, следователя, адвоката, съдията-изпълнител, нотариуса,
научния работник по правни науки, съдебните инспектори, правните съветници. Всички тези
юристи работят в правната сфера и имат еднакви възможности да овладеят изискванията,
необходими за заемане на съответните длъжности. Тези юристи са равни според закона с оглед
идентичността на тяхното образование и работа по специалността им, което е в съответствие с
принципа, съответно приложен по отношение на една категория граждани. В отклонение и
нарушение на този принцип обаче ал. 6 и 7 от чл. 127 ЗСВ изключват адвокатите от кръга на
юристите, които могат да заемат определени длъжности.

Изложените съображения и доводи за противоконституционност на чл. 127, ал. 6 и 7 ЗСВ
са неоснователни. Законът за съдебната власт е приет на основание чл. 133 от Конституцията.
Тази конституционна норма изрично разпорежда, че организацията и дейността на ВСС, на
съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и
следователите, както и условията и редът за тяхното назначаване и освобождаване от длъжност се
уреждат със закон. Разпоредбите на закона разбира се не могат да нарушават конституционни
норми и принципи. В случая обаче доводът за противоречие на чл. 127, ал. 6 и 7 ЗСВ с чл. 6, ал. 2
от Конституцията е неоснователен.

Изискването за специален юридически стаж в рамките на изискуемия общ юридически
стаж за заемане на по-висши съдийски, прокурорски и следователски длъжности е свързано с
придобиването на по-висока професионална подготовка, необходима за тези длъжности. Това
изискване е подход и критерий на законодателя за висок професионализъм. Това е неговата
преценка. Възможно е да има по-добър подход и по-точен критерий от друго гледище, но това е
въпрос на целесъобразност, а не на конституционосъобразност. Няма нарушение на чл. 6, ал. 2 от
Конституцията. Признакът професионализъм не е между изчерпателно изброените в този
конституционен текст социални признаци за недопускане на ограничение на правата.
Следователно изискването за необходими професионални качества за заемане на определени
длъжности не е противоконституционно.

По тези съображения разпоредбите на чл. 127, ал. 6 и 7 ЗСВ не са
противоконституционни.



Х
По § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ
В искането се поддържа, че разпоредбата противоречи на принципа на несменяемост на

съдиите, произтичащ от чл. 117, ал. 2 и изрично прокламиран в чл. 129, ал. 3 от Конституцията.
Изтъкват се съображения в смисъл, че несменяемостта на съдиите не може да бъде в зависимост
от промени в съдоустройствената или процесуалната система и че е недопустимо преименуването
на съд или създаването на нови съдилища да води до преназначаване на заварените съдии.

Нормата на § 3, ал. 1 в частта и, с която се постановява, че заварените съдии, прокурори и
следователи продължават да изпълняват задълженията си, не противоречи на Конституцията.
Втората и част обаче, с която се изключват съдиите от Върховния съд, т.е. те прекъсват
изпълнението на задълженията си, е противоконституционна.

Прекъсването на изпълнението на задълженията на съдиите от Върховния съд
практически означава отстраняването им или освобождаването им от длъжностите, които заемат.
Магистратите не могат да бъдат освобождавани от длъжност пряко от законодателя с негов акт, а
само от оправомощения от Конституцията орган - ВСС, съобразно посочените в закона основания
и уредената в него процедура. Прякото освобождаване от длъжност на магистрати от
законодателната власт (чрез преходни разпоредби в закон) е нарушение на чл. 129, ал. 1 от
Конституцията, който оправомощава ВСС да назначава, повишава, понижава, премества и
освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите. Нарушение е и на принципите
за разделение на властите и за независимостта на съдебната власт (чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от
Конституцията). Нарушение е и на разпоредбите на чл. 129, ал. 2 и 3 от Конституцията относно
мандата на председателя на Върховния съд и несменяемостта на съдиите.

От друга страна, разпоредбата на § 3, ал. 1 ЗСВ в частта и, с която се изключват съдиите
от Върховния съд от останалите магистрати, които продължават да изпълняват задълженията си,
обезсмисля нормата на § 15 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон и я
прави неприложима. Не е възможно Върховният съд да изпълнява компетенциите на Върховния
касационен съд и Върховния административен съд, ако по силата на § 3, ал. 1 съдиите от
Върховния съд вече не изпълняват задълженията си.Всяка институция, лишена от персонален
състав, престава да действа. Създаването на такива противоречиви, взаимноизключващи се и
лишени от логика и смисъл законови норми е нарушение на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.

По изложените съображения разпоредбата на § 3, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗСВ е противоконституционна в частта и, с която се разпорежда, че само съдиите
от Върховния съд, от заварените от закона съдии, прокурори и следователи не продължават да
изпълняват задълженията си.

ХI
По § 10, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ
С § 10, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ се дава възможност на

съдиите, прокурорите и следователите, които са освободени, преместени без тяхно съгласие или
понижени в длъжност от ВСС до влизане в сила на този закон да обжалват решението пред
Върховния административен съд в тримесечен срок от влизане на закона в сила.

В искането се поддържа, че тази разпоредба създава правна несигурност, която
противоречи на принципите, върху които е изградена съдебната система, без да се обосновават
конкретни нарушения на Конституцията.

Много от засегнатите магистрати са пропуснали сроковете за обжалване на
постановените от ВСС решения не по тяхна вина. Едва с решението на Конституционния съд № 3
от 17.05.1994 г. по к. д. 1/1994 г. (ДВ, бр. 49 от 1994 г.) се изясни възможността за обжалване на
актовете на ВСС по реда на административното производство. Това обстоятелство е дало
основание на законодателя да създаде законова разпоредба, с която да даде възможност на
пропусналите срока за обжалване магистрати да защитят своите субективни права.



Тази норма от преходните и заключителните разпоредби на ЗСВ не противоречи на
Конституцията.

ХII
По искането за установяване на противоконституционност на Закона за съдебната власт

изцяло или на отделни глави и раздели от него
Това искане се обоснована с противоконституционността на конкретни норми от ЗСВ,

които проявявали своето противоконституционно действие не само относно материята, която
регламентират, но влияели и на съдържанието на целия закон. Тези норми нарушавали духа на
ЗСВ.

От установената неконституционосъобразност на няколкото разпоредби от ЗСВ не
произтича противоконституционност на целия закон или на отделни негови глави и раздели.
Противоконституционността на тези конкретни разпоредби не оказва влияние върху целия закон
или части от него.

Искането е неоснователно.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията

Конституционният съд
РЕШИ:
1. Обявява за противоконституционни следните разпоредби от Закона за съдебната власт

(ДВ, бр. 59 от 1994 г.):
чл. 16, ал. 4, т. 3; чл. 22, ал. 1, т. 5 и 6; чл. 24; чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5; § 3, ал. 1 от преходните

и заключителните разпоредби на същия закон в частта и, с която се постановява: "с изключение
на съдиите от Върховния съд".

2. Отхвърля искането на 60 народни представители от 36-о Народно събрание за
обявяване противоконституционността на следните разпоредби от Закона за съдебната власт:

чл. 29, ал. 1, т. 6; чл. 35; чл. 125, т. 1; чл. 127, ал. 6 и 7; § 10, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на същия закон.

3. Отхвърля същото искане за обявяване противоконституционността на целия Закон за
съдебната власт или на отделни негови глави и разпоредби като произтичаща последица от
обявяване за противоконституционни разпоредбите на закона по точка 1.

4. Прекратява производството по делото в частта му за обявяване
противоконституционността на чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт и § 8 и 11 от преходните
и заключителните разпоредби на същия закон, както и относно "влизането в сила на закона по
общия предвиден в Конституцията ред".

Решението е подписано с особено мнение: по чл. 16, ал. 4, т. 3 от съдиите Н. Неновски,
М. Жабинска, Л. Корнезов, П. Пенев; по чл. 24 - Н. Неновски, М. Жабинска, Л. Корнезов и П.
Пенев; по чл. 22, ал. 1, т. 5 и 6 и по чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 - М. Данаилов, Н. Неновски, Л. Корнезов,
П. Пенев; по чл. 125, т. 1 - А. Манов, М. Костов, Ц. Хаджистойчев, Ст. Димитров, Н.Павлов, М.
Жабинска; по чл. 127, ал. 6 и 7 - А. Манов, М. Костов, Ц. Хаджистойчев, Ст. Димитров, Н. Павлов
и Т. Чипев. Особените мнения са приложени към делото.

Особено мнение на съдиите Асен Манов, Милчо Костов, Цанко Хаджистойчев,
Станислав Димитров, Николай Павлов и Милена Жабинска

По чл. 125, т. 1 ЗСВ
Искането за обявяване на противоконституционност на чл. 125, т. 1 ЗСВ в частта, с която

директорът на Националната следствена служба се приравнява по статут с председателя на
Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния
прокурор, е основателно.

Съгласно чл. 119, ал. 1 от Конституцията правосъдието се осъществява от различни



степени съдилища, изрично посочени в текста. Структурата на прокуратурата според чл. 126, ал.
1 от Конституцията е в съответствие с тази на съдилищата. В редица текстове от глава шеста на
Конституцията са посочени компетентностите на съдилищата (чл. 117, ал. 1, чл. 120, ал. 1, чл.
124, чл. 125). В чл. 126, ал. 2 и чл. 127 са определени компетентностите на прокуратурата. За
следствените органи е отделен само един текст в Конституцията - чл. 128, в който е казано, че
тези органи са в системата на съдебната власт и осъществяват предварителното производство по
наказателни дела. Това показва, че следствените органи само подпомагат дейността на съда и
прокуратурата, но нямат самостоятелна и независима от тях дейност. Те са в тясна зависимост от
прокуратурата при извършване на следствените действия. Само това обстоятелство -
ограничената, зависимата и несамостоятелната дейност на следствените органи, е достатъчно
основание, за да се приеме, че ръководителят на Националната следствена служба не може да има
същия статут като статута на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на
Върховния административен съд и на главния прокурор.

Освен това в чл. 129, ал. 2 от Конституцията са изброени изчерпателно длъжностите на
висшите магистрати, за които е определен седемгодишен мандат и специален ред за назначаване
и освобождаване от длъжност. Това са председателят на Върховния касационен съд,
председателят на Върховния административен съд и главният прокурор. Конституционният текст
не включва в кръга на тези висши магистрати директора на Националната следствена служба. Той
няма определен мандат и не се назначава и освобождава от длъжност по специалния ред на чл.
129, ал. 2 от Конституцията, а това означава и че няма същия статут като този на посочените
трима висши магистрати. Тази разпоредба на Конституцията се явява специална по отношение на
общата норма на чл. 133 от Конституцията, която разпорежда, че статутът на съдиите,
прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност и
пр. се уреждат със закон. Този закон трябва да е съобразен със специалната конституционна
разпоредба на чл. 129, ал. 2, както и с ограничените правомощия на следствените органи,
посочени в чл. 128 от Конституцията.

Член 125 ЗСВ се намира в глава девета, озаглавена „Статут на съдиите, прокурорите и
следователите". Но не само систематичното място на този текст в закона сочи, че той е свързан
със статута на магистратите. Член 125 в своите 14 точки определя по низходящ ред съдийските,
прокурорските и следователските длъжности. А длъжността е съществен елемент от статута на
публичноправния орган. В отделните точки се приравняват съответните длъжности в съда,
прокуратурата и следствието. В точка 1 на чл. 125 ЗСВ са приравнени длъжностите на
председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд,
главния прокурор и директора на Националната следствена служба.

Това приравняване е целта на законодателя. Основната му идея да издигне директора на
Националната следствена служба на равнището на магистратите по чл. 129, ал. 2 от
Конституцията се преутвърждава в други текстове на ЗСВ: в чл. 27, т. 1 и в чл. 128 относно
назначаването и освобождаването и в чл. 139 относно основното месечно възнаграждение. Тези
разпоредби на ЗСВ разкриват смисъла и съдържанието на приравняването по чл. 125, т. 1 -
директорът на Националната следствена служба по един и същ ред да бъде назначаван и
освобождаван от длъжност и да получава равна заплата с председателя на Върховния касационен
съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, т. е. на ръководителя
на Националната следствена служба да се признае статут, какъвто той съгласно изричния
конституционен текст не може да притежава.

По изложените съображения приемаме, че искането за обявяване на
противоконституционност на чл.125, т. 1 ЗСВ в частта, която директорът на Националната
следствена служба се приравнява по длъжност на председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор е основателно.



Особено мнение на съдиите Асен Манов, Милчо Костов, Цанко Xаджистойчев,
Станислав Димитров, Николай Павлов и Теодор Чипев

По чл. 127, ал. 6 и 7 ЗСВ
Не споделяме становището, че искането за обявяване на противоконституционност на чл.

127, ал. 6 и 7 от 3акона за съдебната власт (ЗСВ) е неоснователно.
Член 133 от Конституцията постановява, че редът за назначаване и освобождаване от

длъжност на съдиите, прокурорите и следователите се урежда със закон. Този закон, респективно
отделните му разпоредби, трябва да бъдат съобразени с конституционните норми и принципи.

Първите четири алинеи на чл. 127 ЗСВ, в които е посочен необходимият професионален
стаж за назначаване на магистрати в различните степени съдилища, прокуратури и следствени
органи, както и ал. 5, в която за професионален стаж по ал. 1-4 се приемат всички юридически
длъжности и дейности, са съобразени с конституционните норми.

В алинеи 6 и 7 на чл. 127 обаче наново (както при изборните членове на Висшия съдебен
съвет) се поставят специални изисквания за три или пет години стаж като съдия, прокурор или
следовател за заемане на определени длъжности в съдебната система. Наново се дискриминират
определени групи юристи с придобит юридически стаж на други длъжности извън посочените в
текста на закона. Разпоредбите на чл. 127, ал. 6 и 7 ЗСВ нарушават принципа на равенството,
прогласен с чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Нарушен е и принципът на равенство по чл. 25, букви
„а" и „с" от Международния пакт за гражданските и политическите права (ратифициран,
обнародван и влязъл в сила за Република България). Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията
посочената разпоредба от пакта е част от вътрешното ни право и има предимство пред нормите
на вътрешното законодателство, които му противоречат. Изискването за равенство не допуска
различно третиране на юристите и определяне на съдийския, прокурорския и следователския
стаж като юридически стаж от по-висока категория от този на останалите юристи. Специалните
изисквания в ал. 6 и 7 на чл. 127 ЗСВ са противоконституционни и не могат да бъдат обосновани
с изисквания за „висок професионализъм". Професионалната подготовка на юриста е свързана
преди всичко с неговите индивидуални качества и възможности, а не с вида юридически стаж.
Един висококвалифициран юрист с необходимия юридически стаж би могъл успешно и полезно
да изпълнява всяка юридическа длъжност.

В исторически аспект в българското законодателство не е допускана такава
дискриминация по отношение на определени групи юристи с придобит юридически стаж
съобразно изискванията на закона. Почти без изключение в предходните закони за устройство на
съдилищата не се е правило разлика между съдийския, прокурорския, следователския,
адвокатския и друг юридически стаж. Един преглед на съдоустройствените закони от
освобождението на България до последния Закон за устройство на съдилищата, отменен с § 14
ЗСВ, потвърждава това.

По тези съображения искането за обявяване на противоконституционност на чл. 127, ал.
6 и 7 ЗСВ е основателно.

Особено мнение на съдията Младен Данаилов
Не споделям решение № 9 от 30 септември 1994 г. по к. д. № 11/1994 г. на

Конституционния съд, с което се обявяват за противоконституционни разпоредбите на чл. 22, ал.
1, т. 5 и 6 и на чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) по следните съображения:

За да ги обяви за противоконституционни, съдът приема, че с тях се нарушава
установеният в чл. 130, ал. 4 от Конституцията петгодишен мандат на изборните членове на
Висшия съдебен съвет (ВСС), че предсрочно прекратяване на същия е допустимо само по
изключение при настъпване на обстоятелства, които обективно отнемат възможността да се



изпълняват задълженията, възложени с мандата, че основанията за предсрочно прекратяване
мандата на изборните членове на ВСС не могат да се различават от тези, при които се
прекратяват мандатите на другите изборни длъжности, и че всяко разширяване на основанията за
прекратяването им е нарушение на Конституцията.

Специално за основанието за предсрочно прекратяване на мандата на изборните членове
на ВСС по чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ се приема, че не било задължително изборните членове от
квотата на съдебната власт да бъдат действуващи съдии, прокурори и следователи, а за това по
чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ - че създава широки и неограничени възможности за субективни преценки
на поведението на отделен член на ВСС, което би могло да доведе до неговото отстраняване
поради лични, партийни и други съображения и подбуди.

Тези съображения са неправилни. Член 130, ал. 4 от Конституцията действително
установява петгодишен мандат за изборните членове на ВСС, но основанията за предсрочно
прекратяване на мандата на отделните членове не са уредени в Конституцията. Посочени са
изчерпателно в чл. 22, ал. 1 ЗСВ.

Разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ не е противоконституционна. Тя се отнася за
членовете на ВСС, избрани от органите на съдебната власт. В ал. 2 на чл. 17 изрично е посочено,
че „съдиите избират пет, а прокурорите и следователите по трима от своя състав за членове на
ВСС". Следователно в квотата на съдебната власт във ВСС могат да бъдат избирани само
действуващи съдии, прокурори и следователи. Смисълът на разпоредбата е действуващите съдии,
прокурори и следователи да имат свои представители във ВСС. От това следва, че когато съдия,
прокурор и следовател, избран за член на ВСС в квотата на съдебната власт, бъде освободен от
длъжност, мандатът му във ВСС се прекратява и на негово място се избира друг действуващ
съдия, прокурор или следовател по реда, предвиден в закона.

Не е противоконституционна и разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ. Висшият съдебен
съвет е административният орган на съдебната власт. Неговите членове имат съответни права и
задължения. Тогава, когато някой от тях, независимо от квотата, в която е избран, системно не
изпълнява задълженията си или с поведението си уронва престижа на съдебната власт, носи
дисциплинарна отговорност, която може да доведе до предсрочно прекратяване на неговия
мандат.

Не са противоконституционни и разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 ЗСВ. Основни
задължения на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и
на главния прокурор са да спазват Конституцията и законите, да изпълняват задълженията си и да
допринасят за издигане престижа на професията. Нарушаването на Конституцията и законите и
системното неизпълнение на професионалните задължения от тях правилно са включени в чл. 29
ЗСВ като основания за освобождаването им от длъжност преди изтичане на мандата.

Особено мнение на съдията Нено Неновски
По чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ
Разпоредбата не е противоконституционна. Тя е израз на конституционно допустима

целесъобразност, с която разполага законодателят в съответствие с чл. 133 от Конституцията.
Законодателната идея е ясна - членовете на ВСС, които не заемат длъжност в съдебната система
(чл. 24, ал. 1 ЗСВ), да не могат да упражняват дейностите по чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ, тъй като това
би ги отклонявало от задълженията им във ВСС. Законодателят е намерил за целесъобразно да
направи изключение за преподаватели във висши училища. ВСС е управленски орган в системата
на съдебната власт и е желателно в него да има представители на правната наука, които се
занимават с проблемите на съдоустройството и съдебната администрация, както и с подготовката
на младите юридически кадри. Изключението открива възможност за участие на научни дейци
във ВСС. Без такова изключение никой преподавател не би напуснал дейността си във висшето



училище. При това се допуска, че преподавателската и научната дейност не са в състояние да
попречат на дейността във ВСС. Може да се добави още, че изявата на члена на ВСС (както и на
всеки деец на съдебната власт) като преподавател (предполага се в юридическо учебно заведение)
е уместна и полезна с оглед на необходимата връзка между юридическо образование и
юридическа практика.

По чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ
Разпоредбата не е противоконституционна. Има се предвид предсрочно освобождаване

на член на ВСС, избран от органите на съдебната власт. То е в съответствие с чл. 130, ал. 3 от
Конституцията, според който 11 от членовете на ВСС се излъчват от тези органи. Предполага се,
макар това да не е казано изрично, че те ще произлизат от съдебната власт, т.е. ще бъдат съдии,
прокурори и следователи. В чл. 130, ал. 3 е отразен принципът за разделение на властите,
по-специално за баланса между законодателната и съдебната власт. Напълно в съответствие с
този принцип чл. 17, ал. 2 ЗСВ предвижда 11-те членове на ВСС, избрани от органите на
съдебната власт, да бъдат съдии, прокурори и следователи. От същата идея излиза и спорният чл.
22, ал. 1, т. 5 ЗСВ. И двете разпоредби - чл. 17, ал. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 5 - са съгласувани помежду
си, тъй като и двете търсят съответствие с чл. 130, ал. 3 от Конституцията. Да се приеме, че чл.
22, ал. 1, т. 5 ЗСВ е противоконституционен, означава да се приеме логично, че и чл. 17, ал. 2 ЗСВ
е противоконституционен. Такъв извод обаче съдът не прави. Решението на съда поражда
възможност за противоречие и неяснота при прилагане на ЗСВ - от една страна, се обезсилва чл.
22, ал. 1, т. 5 и се допуска (в мотивите на решението) някои от 11-те членове на ВСС, избрани от
органите на съдебната власт, да не бъдат съдии, прокурори и следователи, а от друга, е оставено
да действува правилото на чл. 17, ал. 2, съгласно с което тези 11 членове са съдии, прокурори и
следователи. Освобождаването на член на ВСС, избран от органите на съдебната власт, от
длъжността съдия, прокурор и следовател (вж. чл. 129, ал. 3, изр. 2 от Конституцията) налага
освобождаване и от ВСС, за да може да се поддържа идеята на чл. 130, ал. 3 от Конституцията и
следващото от нея правило на чл. 17, ал. 2 ЗСВ - единадесет от членовете на ВСС да бъдат съдии,
прокурори и следователи и в това си качество да представляват съдебната власт.

По чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ
Разпоредбата не е противоконституционна. В никой случай не може да се твърди, че с нея

се открива поле за „субективни интерпретации" и за „субективни преценки" на поведението на
даден член на ВСС. Първо, всяка преценка е по определение субективен акт. Важно е тя да се
опира върху обективни факти или факти на обективната действителност. Второ, самата
разпоредба изключва субективистичните, произволните преценки (субективистичните,
произволните, а не субективните!) и изисква преценки, основани върху констатация на обективни
факти: а) неизпълнение на професионални задължения, което е б)системно, или а) поведение
(нещо обективно установимо!), което е б) уронващо престижа на съдебната власт. Точното
практическо спазване на разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ трябва да се осигури по
вътрешноорганизационен път от органите, които са натоварени с избирането във ВСС на квотата
на съдебната власт. В последна сметка това е министърът на правосъдието. Същевременно
процедурата, предвидена в чл. 20 ЗСВ, за оспорване на законосъобразността на избора на член на
ВСС е по мое мнение на общо основание валидна и за оспорване на законосъобразността на
освобождаването на члена на ВСС по чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ.

По чл. 24 ЗСВ
Разпоредбата не е противоконституционна. Тя е проява на същата законодателна

целесъобразност, за която вече се изказах по повод на чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ. Несъвършенствата на
текста още не са доказателство за противоконституционност на текста.

По чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 ЗСВ
Разпоредбите не са противоконституционни. Относно т. 3: никой не може да стои над

Конституцията и законите, дори и президентът. И това следва от духа и разпоредбите на самата



Конституция. Относно т. 5: важат съображенията ми по повод на чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ. (В чужди
законодателства, например в Австрия, дори за членове на Конституционния съд се предвижда
предсрочно освобождаване от длъжност при нарушаване на нормите на морала.) И в двата случая
процедурата по чл. 29, ал. 2 ЗСВ трябва да гарантира законосъобразност на освобождаването.

Особено мнение на съдията Милена Жабинска
По чл. 16, ал. 4, т. 3 и чл. 24 от Закона за съдебната власт Искането за обявяване на

противоконституционност на чл. 16, ал. 4, т. 3 и чл. 24 от Закона за съдебната власт е
неоснователно.

Изискванията по чл. 16, ал. 4, т. 3 и чл. 24 ЗСВ за членовете на Висшия съдебен съвет са
израз на стремежа да се гарантира в максимална степен тяхната независимост и
безпристрастност при осъществяване на предоставените им правомощия. Това е съвместима с
Конституцията целесъобразност.

Отделен е въпросът, доколко са били оправдани съображенията на законодателя за
изискването членовете на Висшия съдебен съвет да не упражняват свободна, търговска или друга
платена професионална дейност с изключение на преподавателска във висши училища и тези,
които не са съдии, прокурори или следователи, да прекъсват изпълнението на дейността, която са
упражнявали до избирането им. Това е спор за целесъобразност на правната уредба, с която не се
нарушава Конституцията.

Особено мнение на съдията Любен Корнезов
Считам, че чл. 16, ал. 4, т. 3, чл. 22, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 24, чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона

за съдебната власт не са противоконституционни поради следните съображения:
I. По чл. 16, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)
1. Конституционният съд (КС) приема, че този текст от ЗСВ създава „привилегии за

определена категория юристи и ограничение на правата за друга в нарушение на принципа за
равенството, прогласен в чл. 6, ал. 2 от Конституцията".

От мое гледище този аргумент е несъстоятелен. Прогласеният в чл. 6, ал. 2
конституционен принцип за равенство на гражданите пред закона има предвид определените
социални признаци, които не могат да бъдат основание за неравно третиране. В конкретния
случай не се касае за неравно третиране, а за несъвместимост между статута на член на ВСС с
други длъжности и дейности. Конституционният съд с решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. №
14/92 г. е посочил, „че ограниченията на правата и предоставяне на привилегии на определени
социални групи е допустимо според Конституцията... поради важността на правата и
задълженията, които имат някои граждани (народни представители, президент, вицепрезидент,
министър-председател, министри, съдии, прокурора и следователи), те имат привилегировано
правно положение..." (ДВ, бр. 93/92 г.). Следователно конституционно допустимо е да се създават
известни привилегии, респ. ограничения за определени висши държавни длъжности, например за
народните представители (чл. 68 от Конституцията), министрите (чл. 113 от Конституцията) и т.н.
Въпросът е да не се създава неравенство на базата на признаците, посочени изчерпателно в чл. 6,
ал. 2 от Конституцията, а те са раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,
религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение,
имуществено състояние. Конституционният съд беше длъжен да посочи точно кой признак от
изброените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията се нарушава с текста на чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ, а не
само да препраща към него. И, струва ми се, това не е случайно, защото чл. 16, ал. 4 ЗСВ не
нарушава нито един от горепосочените принципи на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Евентуално



бихме се изправили пред нарушение на конституционния принцип за равенството, ако ЗСВ
предвиждаше например, че членовете на ВСС могат да бъдат само мъже, християни, българи и т.
н. Но такива ограничения няма. Материята на чл. 16, ал. 4, т. 1-3 ЗСВ регламентира
несъвместимостта на качеството член на ВСС с други длъжности и дейности и не е в
противоречие с чл. 6 от Конституцията.

2. Конституционният съд приема, че „несъвършенството на закона и противоречието
между неговите норми нарушават принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията". Този принцип
гласи, че „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и
законите на страната." Не виждам нарушение на този принцип с приемането на ЗСВ, което е
конституционно изискване (§ 4 от Конституцията), респ. чл. 16, ал. 4, т. 3 да нарушава с нещо
изискванията за правова държава. Точно обратното! Конституцията повелява да се приеме
устройственият закон за съдебната власт, в това число устройствените правила на ВСС и статутът
на неговите членове. Доколко това е направено по най-удачния начин, е друг въпрос. И аз имам
известни възражения спрямо някои законодателни решения, но това е проблем на правна
целесъобразност, а не на конституционносъобразност. Извън компетенциите на КС е да
преценява законосъобразността, когато тя е в рамките на Конституцията. Вярно е, че по силата на
чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ адвокати и юрисконсулти, които са членове на ВСС, трябва да преустановят
своята дейност, докато това не се отнася за преподавателите във висшите училища. Могат да се
намерят много аргумента „за" и „против" едно такова законодателно решение, но това е въпрос на
правна целесъобразност, която е в компетенциите на законодателния орган, а не на КС. Това
разрешение, което законодателят е възприел, не противоречи на Конституцията и по-специално
на чл. 4, на който се позовава Конституционният съд.

3. Конституцията определя основните изисквания към членовете на ВСС - юристи с
високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен
юридически стаж (чл. 130, ал. 2 от Конституцията). Тези изисквания са конкретизирани в чл. 16,
ал. 1 ЗСВ, като е посочено, че членовете на ВСС трябва да са работили най-малко пет години като
съдии, прокурори, следователи или хабилитирани научни работници по право. Конституционният
съд прие, че този текст не противоречи на Конституцията (решение № 9 от 30.09.1994 г., ДВ, бр.
87 от 1994 г.). Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години (чл. 130, ал. 4 от
Конституцията). Юридически е наложително да се определи несъвместимост на член на ВСС с
други длъжности и дейности, което е един конституционен принцип (чл. 68, чл. 95, ал. 2; чл. 113
и чл. 147, ал. 5 от Конституцията). По силата на чл. 133 от Конституцията това право е
делегирано на законодателя. Противното е юридически и логически невъзможно, тъй като е
недопустимо член на ВСС да бъде неограничен в своята дейност извън висшия орган за
управление на съдебната власт. Конституцията не определя тази несъвместимост, а е
предоставила възможността на обикновения законодател да регламентира тази материя (чл. 133 и
§ 4 от Конституцията). В изпълнение на тези конституционни изисквания чл. 16, ал. 4 ЗСВ
повелява, че членове на ВСС не могат: а) да бъдат народни представители, кметове или общински
съветници; б) да бъдат членове на политически партии и организации, както и членове на
синдикални организации извън системата на съдебната власт; в) да упражняват свободна
търговска или друга платена професионална дейност, с изключение на преподавателска във
висши училища.

Тази материя не е регламентирана в Конституцията, но е в унисон с конституционните
принципи. Ако КС беше последователен, като обяви чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ за
противоконституционен, то трябваше да констатира, че и т. 1 и 2 на същия текст са също
противоконституционни, тъй като тези ограничения не са предвидени в основния закон. Но както
депутатите, сезирали КС, така и КС приемат, макар и мълчаливо, че чл. 16, ал. 4, т. 1 и 2 не са
противоконституционни.

Така се поставя въпросът, защо само чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ е противоконституционен?



Отговорът на този въпрос се корени в политическите интереси, а не в юридическите аргументи.
Практически въпросът се свежда до следното - дали адвокатите, членове на ВСС, трябва да се
откажат за срок от пет години от своята адвокатска професия и да се задоволят само с
възнаграждението, определено в чл. 24, ал. 2 ЗСВ? Или те ще бъдат едновременно членове на
ВСС и действуващи адвокати, получаващи своите хонорари за извършваните от тях правни
услуги. Това е практическият въпрос с оглед днешния състав на ВСС. Затова от мое гледище той
е не толкова юридически, колкото политически и личностно финансов.

Но когато се решават въпроси за устройството на държавата и по-конкретно на „третата
власт", струва ми се, че КС беше длъжен да се абстрахира от конкретните политически и
личностни интереси. Хипотезата на чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ не обхваща само адвокатите, а един
много по-широк кръг от длъжности и дейности. След като КС прие, че чл. 16, ал. 4, т. 3 е
противоконституционен, това означава, че няма пречка за членове на ВСС да бъдат избирани
например министри и зам.-министри, управители на банки и фирми. Този текст беше
юридическата преграда към евентуалните домогвания на изпълнителната и финансова власт да
овладеят управлението на съдебната власт, която по Конституция е независима (чл. 117, ал. 2 от
Конституция).

Изводът е, че чл. 16, ал. 4, т. 3 ЗСВ регламентира несъвместимостта на статута на член на
ВСС с други длъжности и дейности, които гарантират независимостта на съдебната власт. Този
текст не противоречи на Конституцията.

II. По чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт
Конституционният съд приема, че нормата на чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ

„противоконституционно разширява възможностите за предсрочно прекратяване на предвидения
в чл. 130, ал. 4 от Конституцията петгодишен мандат на изборните членове на ВСС". Също така
съдът приема, че основанията за предсрочно прекратяване „не могат да се различават от
основанията, при които би могло да бъдат освободени предсрочно лица на други изборни
длъжности с определен мандат, като например народните представители (чл. 72, ал. 1 от
Конституцията), конституционните съдии".

Не споделям това разбиране поради следните съображения:
1. Законодателят в чл. 22, ал. 1 ЗСВ е посочил основанията за освобождаване на изборен

член преди изтичане на мандата му. Членовете на ВСС имат петгодишен мандат и след като е
мандат, той може предсрочно да бъде прекратен (безспорни са основанията на чл. 22, ал. 1, т. 1-4
ЗВС).

Въпросът е в това, че Конституцията не посочва основанията за предсрочно прекратяване
мандата на членовете на ВСС за разлика от мандата на народни представители, президент,
конституционни съдии. Конституционният законодател е предвидил този въпрос да се реши с
текущото законодателство (чл. 133 от Конституцията). Въпрос на законодателна техника, на
законодателен подход. Конституционният законодател е преценил, че предсрочното прекратяване
на мандата на народните представители, президента, вицепрезидента, конституционните съдии е
материя, която трябва да бъде регламентирана в основния закон, а що се отнася до членовете на
ВСС, това да стане със Закона за съдебната власт. Следователно неправилен е изводът на КС, че
основанията за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на ВСС и на народните
представители, президента и т. н. трябва да бъдат еднакви.

От тази гледна точка чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ не противоречи на чл. 130, ал. 4 от
Конституцията. Щом има мандат, той може предсрочно да бъде прекратен.

2. Когато бъде освободен от длъжност съдия, прокурор или следовател, ако е бил избран
от органите на съдебната власт, мандатът му се прекратява - гласи чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ.

В този текст е вложена идеята за независимостта на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от
Конституцията) и възможността й в определени рамки да се самоуправлява (напр.
самостоятелният й бюджет - чл. 117, ал. 3 от Конституцията, ВСС и т.н.). Естествено нормално е



членовете на ВСС да бъдат действуващи магистрати. Затова законодателят е определил и
съотношението между съдии, прокурори и следователи, членове на ВСС (чл. 17, ал. 2 ЗСВ).

С обявяване за противоконституционна нормата на чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ се открива
практическа възможност във ВСС да няма действуващи магистрати. Примерно, ако единайсетте
членове от квотата на съдебната власт напуснат своите длъжности като съдии, прокурори или
следователи и се отдадат на частен бизнес или заемат други длъжности в публичната
администрация. Получава се така, че от 25 членове на ВСС, който решава най-съществените
проблеми на съдебната власт, няма да има нито един действуващ магистрат (с изключение на
членовете по право, които са административни ръководители). Това вече би било, от мое гледище,
противоконституционно, защото засяга пряко независимостта на съдебната власт. Преградата
срещу тази опасност е т. 5 на чл. 22 ЗСВ.

Изводът е, че чл. 22, ал. 1, т. 5 ЗСВ не е противоконституционен, а бих добавил, че е и
правно целесъобразен.

III. По чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт Конституционният съд приема, че
чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ противоречи на чл. 130, ал. 4 от Конституцията, тъй като създава „широки и
неограничени възможности за субективна преценка на поведението на определен член на ВСС".

Това становище не може да бъде споделено поради следните съображения:
1. Както казахме по-горе (т. II - 1), чл. 130, ал. 4 от Конституцията не определя

основанията за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на ВСС. Конституционният
законодател е решил тази материя да бъде регламентирана с обикновен закон (чл. 133 от
Конституцията). Така че не може чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ да противоречи на чл. 130, ал. 4 от
Конституцията.

2. Когато член на ВСС „системно не изпълнява професионалните си задължения или с
поведението си уронва престижа на съдебната власт", неговият мандат може да бъде предсрочно
прекратен (чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ).

Това основание не е противоконституционно и от мое гледище е и целесъобразно. Това е
така защото:

а) Членът на ВСС при избирането му може да е притежавал „високи професионални и
нравствени качества", но срокът на неговия мандат е пет години. Това е време, а с времето хората
се променят. Възможни са различни житейски ситуации. Например член на ВСС безпричинно в
продължение на две години не участвува в заседанията на този орган и в дейността му. Може ли
да бъде търпяно едно такова поведение от член на ВСС и той да продължава да се ползува с такъв
висок статут и привилегии, след като не изпълнява „професионалните си задължения".

Или например член на ВСС стане наркоман или се алкохолизира и това стане публично
достояние. Извършва прояви, които са обществено и морално укорими до степен, че
скандализират общественото мнение. При това положение наложително е да бъде предсрочно
прекратен мандатът на такъв член на ВСС (подобни изисквания е имало и в по-старото ни
законодателство към магистратите - чл. 87, ал. 3 и 5 ЗУС от 1934 г.). Следователно както от
житейска, така и от правна гледна точка основанието по чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ е обосновано и
целесъобразно.

б) Опасенията, че основанието по чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ може да се използува за
разчистване на политически или личностни отношения спрямо членове на ВСС, са
неоснователни. Това е така, защото е предвидена защита срещу евентуални своеволия. Тя е в
няколко насоки.

Процедурата за предсрочно прекратяване на мандата на член на ВСС в голяма степен
гарантира обосноваността на едно такова искане (чл. 22, ал. 2 ЗСВ). Ако Народното събрание
реши да прекрати предсрочно мандата на член на ВСС, то този негов акт подлежи на контрол от
Конституционния съд (чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията). Решенията на ВСС подлежат на
съдебен контрол. Следователно има юридически гаранции срещу евентуална злоупотреба с



предсрочно прекратяване на мандата на член на ВСС по чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ.
Изводът е, че чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ не е протавоконституционен.
IV. По чл. 24 от Закона за съдебната власт
Конституционният съд приема, че чл. 24 ЗСВ противоречи на чл. 6, ал. 2 от

Конституцията. Този му извод всъщност кореспондира със становището му по чл. 16, ал. 4, т. 3
ЗСВ. Не споделям това становище поради следните съображения:

Член 24 гласи: „Членовете на Висшия съдебен съвет, които не са съдии, прокурори или
следователи, прекъсват изпълнение на дейността, която са упражнявали до избирането им. Те не
могат да бъдат освобождавани от постоянната им месторабота, докато са членове на Висшия
съдебен съвет."

Този текст защитава независимостта на съдебната власт (чл. 117, ал. 2 от Конституцията).
Той е гаранция, че висшият орган за управление на съдебната власт (ВСС) ще се състои от
членове, които нямат интереси извън нея. Затова действуващите съдии, прокурори и следователи,
които са членове на ВСС, могат да продължават да изпълняват своите преки служебни
задължения като магистрати. Те са „вътре" в съдебната система.

Другите членове на ВСС не са магистрати. Те са бизнесмени, адвокати, администратори
и въобще лица извън независимата съдебна власт. След като искат да участвуват в нейното
управление, правилно и конституционносъобразно е те да прекратят тази си дейност и да
съсредоточат усилията си за утвърждаване на независимостта й.

Необосновано е да се твърди, че има някакво деление между членовете на ВСС, с което
се нарушава принципът за равенството на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Нито един от признаците
на този текст не е нарушаван (вж. раздел I).

Освен това членовете на ВСС, които не са магистрати, са материално обезпечени. Те
получават възнаграждение, каквото получава член-съдия във Висшия касационен съд (чл. 24, ал.
2 ЗСВ). Също така те запазват предишната си месторабота.

Изводът е, че чл. 24 ЗСВ не е противоконституционен.
V. По чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за съдебната власт
Конституционният съд приема, че чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 ЗСВ са противоконституционни,

тъй като „дават възможност за субективни преценки, понякога водещи и до произвол".
Не споделям това разбиране поради следните съображения (част от аргументацията е

развита в раздел II и III):
В Конституцията ни са посочени основанията за предсрочно прекратяване на мандата на

председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор. Тази материя трябва да бъде уредена в ЗСВ,
защото, след като се приема, че има мандат, той може да бъде предсрочно прекратяван при
определени основания.

1. В чл. 29, ал. 1, т. 3 се предвижда, че мандатът на председателя на ВКС, ВАС и главния
прокурор може да бъде прекратен „при нарушаване на Конституцията и законите".

Вярно е, че това основание е формулирано твърде общо. Не всяко нарушаване на
„Конституцията и законите" е престъпление по смисъла на НК. „Законите" са всъщност всички
нормативни актове в областта на гражданското, финансовото, административното право. Не всяко
тяхно нарушение трябва да води до предсрочно прекратяване на мандата на председателя на ВКС,
ВАС и главния прокурор (например неправилно паркиране, превишена скорост, които са
нарушения на ЗДП, неплащане на издръжка, което е нарушение на СК, и т.н.). Но от друга страна,
възможно е да има такива тежки „нарушения на закона", които са недопустими за тези висши
магистрати (например системно неплащане и укриване на данъци). Тези, които трябва да бдят за
спазване на законите от всички граждани, нямат право да ги нарушават без последствие за
заеманите от тях постове.

Конституцията е най-висшият нормативен акт. Ако президентът (вицепрезидентът)
наруши Конституцията, неговите пълномощия се прекратяват (чл. 103 от Конституцията). Това е



едно конституционно основание за предсрочно прекратяване на мандат. То фактически е
възпроизведено в чл. 29, ал. 1, т. 3 ЗСВ и не може да бъде противоконституционно. Недопустимо
е председателят на ВКС, ВАС или главният прокурор да нарушават Конституцията, без да може
на това основание предсрочно да им се прекрати мандатът. Конституционният съд не дава
отговор на въпроса, защо при нарушаване на Конституцията ще се прекратят пълномощията на
президента, а при същите нарушения, извършени от тези най-висши магистрати, пълномощията
им няма да се прекратяват?

Следователно чл. 29, ал. 1, т. 3 ЗСВ не е противоконституционен.
2. За председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор се изискват високи професионални и

нравствени качества и едно безукорно поведение. Всъщност те са „лицето" на съдебната власт.
Това е имал предвид законодателят, като е предвидил предсрочно прекратяване на мандата на
тези магистрати, „когато системно не изпълняват служебните си задължения или с поведението
си уронват престижа на съдебната власт" (чл. 29, ал. 1, т. 5 ЗСВ). Това основание не е
противоконституционно и е правно целесъобразно (по-подробна аргументация в раздел III).

3. Не може да бъде споделено становището на КС, че основанията по чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5
ЗСВ „дават възможност за субективна преценка, понякога водеща и до произвол". Това е само
предположение за извращения и не може да бъде аргумент за противоконституционност на
нормата. Освен това в чл. 29, ал. 2 ЗСВ са предвидени процедурата и защитата, които гарантират
точното спазване на закона. Не може да се предполага a priori, че ВСС и президентът ще си
позволят „произволи" спрямо председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор. Плюс това актът на
президента за освобождаването им подлежи на контрол от Конституционния съд (чл. 149, ал. 1, т.
2 от Конституцията).

Изводът е, че чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 ЗСВ не са противоконституционни.

Особено мнение на съдията Пенчо Пенев
По чл. 16, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт
С чл. 16, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) се забранява упражняването на

свободна търговска или друга платена професионална дейност, с изключение на преподавателска
във висши училища. Ограничението важи само за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от
парламентарната квота, които не са съдии, прокурори или следователи (аргумент от чл. 24, ал. 1,
изречение първо ЗСВ).

Считам, че регулирането на материята е в сферата на законодателната целесъобразност.
Конституцията предвижда „организацията и дейността на ВСС" да се уредят със закон, като
ефикасността на това регулиране е предоставена на законодателя (чл. 133). Член 16, ал. 4, т. 3 е
елемент от тази уредба. Законодателят в рамките на своята компетентност е преценил, че ВСС би
работил най-резултатно, ако членовете му, които не са ангажирани пряко като съставна част,
участвуваща в съдебната система (съдии, прокурори, следователи), насочат изцяло вниманието и
активността си за решаване на многобройните проблеми на преустройващата се съдебна система.
Те би трябвало да виждат в тази дейност свое първостепенно задължение, а не тя да бъде
поставена на заден план, което, естествено, ще стане, ако се допусне избраните от
парламентарната квота членове на ВСС да могат да упражняват свободна или друга
професионална дейност. Честотата на провежданите досега заседания на ВСС (почти
ежеседмично) и проблематиката, която се решава на тях, показват, че практиката налага такова
законодателно разрешение. Друг е въпросът, дали е оправдано допуснатото изключение за
преподавателските кадри по право, но и то е в сферата на законодателната целесъобразност, и за
противоречие с Конституцията не може да става дума.

Не възприемам тезата в мотивите на решението, че чл. 16, ал. 4, т. 3 създавал привилегия
за членовете на ВСС от квотата на магистратурата и накърнявал права и интереси на членове от



парламентарната квота, които не са съдии, прокурори или следователи. По-горе развих
съображенията си за идеята на законодателя да създаде условия за членовете на ВСС да гледат на
работата си в този орган като на основна и приоритетна през цялото време на мандата им. За
работата си е предвидено те да получават възнаграждение, приравнено на член-съдия на
Върховния касационен съд (чл. 24, ал. 2 ЗСВ). Прекъсването на досегашната им работа е въпрос
на личен избор, който те правят, когато дават съгласието си да бъдат избрани за членове на ВСС.
За останалите членове на ВСС от магистратурата не се създава привилегия, тъй като тяхната
професионална дейност е вътрешно свързана със съдебната система, което обосновава и
разликата в режима - логиката на такава законодателна диференциация е трудно оспорима.

Не се създават привилегии, не се накърняват права, законодателят е действувал напълно в
рамките на предоставеното му от чл. 133 от Конституцията правомощие.

Несъщественото противоречие в редакцията на чл. 24, ал. 1, изречение първо в сравнение
с текста на чл. 16, ал. 4, т. 3 не би могло да се използува като сериозен аргумент за обосноваване
противоконституционността на текста. Позоваването в решението на чл. 4 от Конституцията е
неоснователно, защото идеята, изразена в чл. 16, ал. 4, т. 3, е ясна и тя е последователно
отстоявана в закона (вж. чл. 16, ал. 4, чл. 24, ал. 1 и 2), макар и с някои несъществени
редакционни несъвършенства. Тази идея е да се създаде максимално ефикасно действуващ орган
по администриране на съдебната система и нейната конкретна реализация в ЗСВ не е
противоконституционна.

По чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт
С решението на Конституционния съд се приема, че преждевременното прекратяване на

мандата на член на Висшия съдебен съвет, който е съдия, прокурор или следовател, когато
същият бъде освободен от тази си длъжност, е противоконституционно. Основният аргумент е, че
се нарушава „конституционният принцип за максимално ограничаване на прекратителните
основания", когато има предвиден мандат. Сочи се различие в режима в случаите, когато бъде
освободен от длъжност съдия, прокурор или следовател, избран от квотата на Народното
събрание (тогава неговият мандат не се прекратява), в сравнение с хипотезата на чл. 22, ал. 1, т. 5,
когато мандатът се прекратява.

Различие наистина има, но то е мотивирано от основните идеи, залегнали в
Конституцията, за конституиране на ВСС като висш ръководен орган, администриращ съдебната
система. Начинът, по който се образува ВСС, представлява своеобразен израз на принципа за
разделение на властите и по-точно на възможностите властите взаимно да си въздействуват и да
се контролират. Затова е предвидено 11 от членовете на ВСС да бъдат избирани от висшия
законодателен орган - Народното събрание, а 11 - от органите на съдебната власт. Без да е
изрично записано, явно е, че единадесетте избрани от органите на съдебната власт трябва да
бъдат представители на магистратурата. Това не могат да бъдат външни за системата лица и с
основание в закона се предвиждат делегатски събрания и избор на представители от трите големи
професионални групи на магистратурата - петима от съда и по трима от прокуратурата и
следствието. Напускането на съдебната система от някои от избраните от магистратурата членове
на ВСС автоматично нарушава баланса, установен от Конституцията - 11 да бъдат излъчените от
Народното събрание и 11 да са непосредствено свързани със съдебната система като работещи в
нея. Това равновесие може да бъде възстановено само ако мандатът на напусналия съдебната
система член на ВСС бъде прекратен и на негово място бъде избран нов представител от
съответната група на магистратурата, която е излъчила напусналия.

Логично е да има такава разлика в режима на мандата на съдия, прокурор или следовател,
избран от квотата на Народното събрание, в сравнение с режима на мандата на съдия, прокурор
или следовател, избран от квотата на магистратурата. Освобождаването от длъжност в първия
случай не би следвало да има прекратителен ефект за мандата, защото макар и съдия, прокурор
или следовател, този член на ВСС е, условно казано, от „външната", „парламентарната" квота, а



при нея видът на юридическата длъжност на членовете, които я съставляват, е без значение.
Друго е, когато съдия, прокурор или следовател престане да има това качество като член от
квотата на магистратурата. В този случай длъжностното качество е било определящо за избора и
е естествено при отпадането му да бъде прекратен и мандатът. Идеята е членовете от квотата на
магистратурата да са хора от системата - работещи и познаващи проблематиката „отвътре". Само
така би бил постижим балансът при изграждането на ВСС в противовес, или по-точно в
съчетание с членовете от парламентарната квота, които също са висококвалифицирани юристи,
но директно професионално може и да не са свързани с осъществяването на правосъдна дейност.

Вникването в заложените от Конституцията идеи за устройство на ВСС като висш орган,
администриращ съдебната дейност, оправдава съществуването и обосновава
конституционносъобразността на чл. 22, ал. 1, т. 5.

По чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт
Не мога да споделя съображението, изтъкнато в решението, че „основанията за пред

срочно прекратяване на индивидуалния мандат трябва да бъдат винаги обективни факти, които не
търпят субективна интерпретация". Липсва нормативна опора за такова крайно заключение,
изведено в решението като правен принцип.

Според чл. 22, ал. 1, т. 6 прекратяване на мандата на член на ВСС се предвижда при
системно неизпълнение на професионалните задължения или при поведение, уронващо престижа
на съдебната власт. Материята относно основанията за прекратяване на индивидуалния мандат на
членовете на ВСС според Конституцията трябва да се регламентира на законово ниво.
Предвиденото в чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗСВ основание не е противоконституционно, преди всичко
защото е предвидено в закона, т. е. представлява реализация на делегираната от Конституцията
законодателна компетентност и, на второ място, защото става дума за извънредни обстоятелства,
които, след като бъдат установени, наистина правят неоправдано запазването на индивидуалния
мандат.

В тези случаи ВСС трябва да констатира или системно неизпълнение на
професионалните задължения, или поведение, което уронва престижа на съдебната власт.
Публичността, при която става това установяване, а и процедурата по вземането на решението са
гаранция срещу изкушението под такава форма да се упражни политически произвол, каквото
опасение се изказва в мотивите на решението.

Да се приеме, че въведеното с т. 6 основание е противоконституционно, по същество
означава да се създаде презумпция за непогрешимост в избора на членове на ВСС. Това е не само
житейски неиздържано, но би допуснало създаването при определени случаи на реална опасност
не само за авторитета и престижа на институцията, но и за нормалното и функциониране.

Предвиденото в т. 6 основание има своето място и значение при трайното уреждане на
материята. То не противоречи на конкретна конституционна норма или конституционен принцип.

По чл. 24 от Закона за съдебната власт
С решението се приема, че текстът и в трите му алинеи е противоконституционен, тъй

като съдържал съществени противоречия и нееднакво третиране на различни групи юристи -
членове на ВСС. За членовете на този орган, избрани от Народното събрание, се предвижда да
прекъснат изпълнението на дейността, която са упражнявали до избирането им. Това не се отнася
до съдиите, прокурорите и следователите, независимо от коя квота са избрани (чл. 24, ал. 1).

Не намирам основания за противоконституционност на уредбата. Разликата е проведена
в зависимост от това, дали член на ВСС работи пряко в самата съдебна система като магистрат,
или не. Неоправдано е онзи, който е вътре в системата и тъкмо поради това има непосредствено
впечатление и сам участвува в работата й, да напуска длъжността си и така да се отдалечава
изкуствено от проблемите, които се решават. Напротив, останалите членове във ВСС трябва да
прекъснат досегашната си работа, за да бъдат изведени задълженията и отговорностите им по
ръководството на съдебната система на челно място. С това не се накърняват техни права, защото



през времето на прекъсването те не могат да бъдат освобождавани от постоянната си месторабота
(чл. 24, ал. 2) и получават възнаграждение, приравнено на член-съдия на Върховния касационен
съд. Към това трябва да се добави и доброволността при кандидатствуването им за членове на
Висшия съдебен съвет.

Цялата уредба е в разрешените параметри на законовата целесъобразност. Без съмнение,
с течение на времето, във връзка с практиката по приложението на закона тази уредба би могла да
се усъвършенствува, но това би станало в търсене на оптимално законово регулиране, а не защото
като противоконституционна уредбата трябва да бъде заменена с друга.

По чл. 29, ал. 1, т. 3 и 5 от Закона за съдебната власт
Това са основанията за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на

Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния
прокурор „при нарушаване на Конституцията и законите" и „когато системно не изпълняват
професионалните си задължения или с поведението си уронват престижа на съдебната власт".

Особеното ми мнение по тези текстове принципиално съвпада със съображенията ми,
изтъкнати в изложеното по чл. 22, ал. 1, т. 6, към което препращам. Ще добавя само, че в
настоящия случай установяването и на двете основания става от Висшия съдебен съвет, след
което се предлага на президента на Републиката освобождаването на съответния висш магистрат.
С този механизъм се създава достатъчна гаранция за това, че основанията, предвидени в чл. 29, т.
3 и 5, няма да се използуват за постигането на конюнктурни политически цели.

Законовите нарушения, за които говори т. 3, трябва да бъдат съществени. Това следва от
поставянето им на един ред в текста с нарушенията на Конституцията (не би могло да става дума
за някакви административни или други подобни закононарушения, а само до съществени
нарушения на закона, допуснати в длъжностното им качество). Опасението, че текстът създава
възможности за некоректно разширяване на хипотезите, е неоснователно.

Напротив, отпадането на тези две основания би довело до липса на възможност да се
упражнява контрол под каквато и да било форма върху магистратите, които се намират на върха
на съдебната система за целия им 7-годишен мандат. Това едва ли е конституционна идея. Трудно
би могло да се обоснове юридически обстоятелството, че председателят на ВКС, председателят
на ВАС и главният прокурор са напълно неотговорни при системно неизпълнение на
задълженията си или при нарушаване на законите и Конституцията, след като дори за самия
президент е предвидена отговорност при нарушаване на Конституцията (вж. чл. 103, ал. 1).

Предвиждането на основанията по т. 5 и 3 на чл. 29, ал. 1 ще стимулира точното и
професионално изпълнение на задълженията от страна на визираните в текста висши магистрати.
Механизмът за преценка на основанията създава достатъчна гаранция срещу извън-правни и с
конюнктурнополитически характер мотиви при вземане на решението за освобождаване.
Същевременно текстовете са своеобразен израз и на конституционното изискване за спазване на
определен баланс и контрол при взаимодействието между властите.


