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Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 
свободи като фактор и двигател на реформи за модернизиране на 

правосъдието 

 

С присъединяването преди 30 години на Република България към 
Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС, 
Конвенцията) страната ни се превърна в част от семейството на зачитащите 
човешките права демократични нации в Европа.  

 Конвенцията е наричана „инструмент на европейския обществен 
ред“1. Това означава, че тя налага „обективни задължения“ върху държавите 
– страни по нея за защита правата на човека в Европа, като еволюира в 
посока да стане европейски конституционен закон за правата. 

Вече 30 години след присъединяването на страната ни към КЗПЧОС 
за националните институции следва да е ясно, че тя съдържа норми, 
гарантиращи права на гражданите, които следва да се спазват и защитават 
преди всичко на национално ниво. Конвенцията се е превърнала в стандарт 
в областта на правата на човека. Неоспорима от гледна точка на интересите 
на всеки човек, а и на самата ни държава, е необходимостта националните 
власти да прилагат не само националното си законодателство, но и нормите 
на КЗПЧОС и то по начин, който отговаря на тълкуването, направено на тези 
норми от самия Съд по правата на човека. Това изисква познание както на 
теорията на правата на човека, така и на практиката на Съда в Страсбург, 
която непрекъснато се развива, за да отговори на изискванията на 
обществото на съответния етап от човешкото и социално развитие. 

Това, което обединява всички правоприлагащи институции, вкл. и 
всички съдилища – общи, специализирани, конституционни и ЕСПЧ, е, че 
правата и свободите са същностна част от нормативната основа и същностна 
част от тяхната функция. Всички конституционни съдилища, вкл. 
българският, играят ролята на пазители на правата на човека. 

I.Всеки съд, вкл. и конституционният, макар да не е част от съдебната 
система, реализира функциите, които е призван да осъществява, 
посредством своята практика. За да бъде осигурено върховенството на 
Конституцията (чл. 1, ал. 1 от Закона за Конституционен съд) и да бъдат 

 
1 Loizidou v. Turkey (preliminary objections), judgment of 23 March 1995, Series A no. 310, pp. 27-28, § 75; 
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland [GC], no. 45036/98, § 156, ECHR 2005-VI; 
Решение № 2/1998 г. по к. д. № 15/1997 г. 
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гарантирани пълноценно правата и свободите на човека, Конституционният 
съд (КС) следва да разполага с правомощия, които му предоставят такава 
възможност. Практика по правата на човека Конституционният съд може да 
създаде било посредством постановяването на тълкувателно решение, било 
чрез инцидентно тълкуване в рамките на преценка за 
конституционосъобразност. За да бъде КС ефективен гарант на правата на 
човека, от значение са множество фактори като обхвата на достъпа до Съда, 
обхвата на правата на човека, чиято защита може да бъде инициирана пред 
Съда, както и други процедурни предпоставки2. 

Въпросът с достъпа до КС стои в центъра на проблема Съдът да не 
може понастоящем да осъществява ефективно ролята си на съд по правата 
на човека. Две са основните линии на реализация на тази функция – чрез 
система за достъп на граждани и юридически лица и чрез пряк достъп на 
съдилищата от съдебната система до КС. 

Съдилищата са основната правозащитна институция във всяка една 
държава, особено за правовата държава. Те са основни гаранти за всички 
видове права, вкл. за основните права на човека – както предвидените в 
националното, така и в наднационалното (европейско и международно) 
право3. 

Значим за правозащитната функция на съдилищата е въпросът – по 
какъв начин могат те реално да дадат закрила на правата и законните 
интереси на гражданите и юридическите лица, подчинявайки се само на 
закона и върховенството на Конституцията?  

На практика, за да реализират тази своя функция в хипотеза, в която у 
съдията има основателно съмнение за противоречие на приложим закон с 
Конституцията, съдилищата разполагат единствено с възможността, дадена 
им в чл. 150, ал. 2 от Конституцията. Съгласно тази разпоредба, когато 
установят несъответствие между закона и Конституцията, Върховният 
касационен съд (ВКС) или Върховният административен съд (ВАС) спират 
производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. Както 
е приел в практиката си Конституционният съд още в първите години на 
своето съществуване, „когато говори за Върховен съд в хипотезата на чл. 
150, ал. 2, очевидно конституционният законодател има предвид не 
висшите представителни органи на Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд, а съответния Върховен съд като правораздаващ 
орган по конкретен съдебен спор, т.е. при реализиране на неговата 

 
2 Вж. Белов, М., „Конституционният съд като съд по правата на човека? Състояние на системата за достъп 
до Конституционния съд на Република България във връзка със защита на правата на човека и 
предложения за нейната реформа“, -В: Даниел Вълчев, Мартин Белов (съст.), Правовата държава в 
България, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, стр. 60-61 
3 Вж. Белов, М., цит. съч., стр. 67 
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правораздавателна компетентност, която се осъществява от неговите 
състави“ – Определение № 1/01.07.1997 г. по к. д. № 5/1997 г. В този смисъл 
само конкретните съдебни състави на двете върховни съдилища могат да 
сезират КС, т.е. нито страните, нито съдилищата от долните инстанции имат 
такова право. Съдебните състави могат да отправят искането си само по 
отношение на приложимия по висящото пред тях дело закон, т.е. този, който 
е релевантен за изхода на правния спор.  

Макар и не директна, а само косвена, такава възможност е дадена на 
останалите съдилища с разпоредбата на чл. 15 от Закона за съдебната власт 
(ЗСВ), която гласи, че „когато прецени, че закон противоречи на 
Конституцията на Република България, съдът уведомява Върховния 
касационен съд или Върховния административен съд“, които вече от своя 
страна могат да упражнят правомощието си по чл. 150, ал. 1 от 
Конституцията и да сезират КС. Тъй като посочената разпоредба на ЗСВ не 
предвижда спиране на производството, то следва, че долуинстанционните 
съдилища могат да инициират косвено конституционното производство не 
само по конкретен повод, но и за осъществяване на абстрактен контрол за 
конституционност на закона.   
 Систематичното тълкуване на тези две разпоредби (чл. 150, ал. 2 от 
Конституцията и чл. 15 от ЗСВ) показва, че съдилищата, извън ВКС и ВАС, 
имат само сигнална функция. Те нямат възможност да влияят върху 
решението на върховните съдебни инстанции да не упражнят правото си по 
чл. 150, ал.1 от Конституцията. 

 Това е повод за размисъл и за съответна реформа на системата за 
достъп до конституционно правосъдие в Република България. 

 Съдилищата от съдебната система споделят с КС функцията по 
защита върховенството на Конституцията. Израз на тази функция е 
обвързаността на съдилищата да осъществяват преценка за 
конституционност на правните норми, които прилагат (Решение № 
4/14.05.2020 г. по к.д. № 9/2019 г.). 

 Въпросът за конституционността на релевантния за правния спор 
закон се явява предварителен за решаването на правния спор по същество за 
всеки съд. Нещо повече, ако на инстанционните съдилища бъде 
предоставена възможността те самите директно4 да инициират обявяването 
на противоконституционност на приложими по делата закони, ще може да 
се прояви по-ефективно функцията на Конституцията като „живо“, 
действащо право. Следва да се отчете фактът, че на всички инстанционни 
съдилища е дадена възможност да се обръщат към Съда в Люксембург, като 

 
4 Вж. Белов, М., Цит. съч., стр. 86 
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отправят преюдициални запитвания във връзка с приложимото право по 
конкретно висящо пред тях дело, а в същото време липсва възможност 
същите тези съдилища да сезират българския КС при съмнения за 
противоречие било с Конституцията, било с международното право. 
Предоставянето на възможност на всички съдилища да сезират КС по реда 
на чл. 150, ал.2 от Конституцията ще им даде сериозен потенциал по-
пълноценно да осъществяват ролята си да бъдат „пазители“ на 
конституционните права на човека. 

 Всеки съдебен състав, който решава едно дело, трябва да може било 
по собствена инициатива, било след сезиране от страна по делото, да спре 
производството и да сезира КС, когато прецени, че приложимият закон е 
евентуално неконституционосъобразен. Предоставянето на такава 
възможност става още по-логично поради близостта именно на отделните 
съдебни състави до конкретните правни спорове и защитата на страните в 
тях в сравнение с другите носители на правото да сезират КС, защото 
съдилищата са тези, които ежедневно прилагат закона.  

 Предложение за конституционна реформа, свързано с разширяване 
достъпа до КС във връзка с правата на човека, е правено неколкократно в 
българската правна доктрина5, а именно – да се включат и съдилища от по-
долна инстанция (т.е. различни от ВКС и ВАС в хипотезата на чл. 150, ал. 2 
от Конституцията) сред субектите, сезиращи директно КС, в контекста на 
инцидентен нормен контрол (по повод на висящо пред тях конкретно дело) 
както за нарушаване на конституционни права, така и на права, предвидени 
в правото на ЕС или в международното право; обект на контрол да бъдат 
законите, но и другите юридически актове на Народното събрание и указите 
на президента, като възможността за сезиране във връзка с абстрактен кон-
трол за конституционност се запази само за ВКС и за ВАС. 

 Реализирането на такава промяна в конституционното правосъдие би 
довело до развитие в юриспруденцията на КС в областта на правата на 
човека, както и засилено сътрудничество между Конституционния съд и 
останалите съдилища6. 

 Като опит за реформа на системата за достъп до конституционно 
правосъдие по правата на човека, респ. за отваряне на достъпа за 

 
5 Вж. напр. Белов, М., Димитрова М., Дебатът върху способите за защита правата на човека пред 
Конституционния съд в България 1989-2020 г., - В: Даниел Вълчев, Мартин Белов (съст.), Правовата 
държава в България, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, стр. 17-55; Белов, М., Цит. съч.; Янкулова, 
М. Конституционното правосъдие и защитата на основните права, С., Сиела, 2020, стр. 168 и сл.; Пенев, 
П., Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие, С., ИК „Светулка 
44“, 2013, стр. 236 и сл., както и литературата, цитирана от посочените автори. 
6 Вж. Белов, М., Цит. съч., стр. 90 
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гражданите, макар и опосредено, за да компенсира липсата на индивидуална 
конституционна жалба и да отговори на развиващите се обществени 
отношения, конституционният законодател с две изменения на 
Конституцията – съотв. през 2006 г. (ДВ, бр. 27 от 31.03.2006 г.) и 2015 г. 
(ДВ, бр. 100 от 2015 г.), въведе като сезиращи субекти още две фигури – 
омбудсмана и Висшия адвокатски съвет, като им предостави правомощията 
по чл. 150, ал. 3 и ал. 4 от Конституцията. 

С третата поправка на Конституцията, извършена със Закона за 
изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн., 
ДВ, бр. 27 от 2006 г.), със създаването на новите чл. 91а и алинея 3 на чл. 
150, на конституционно ниво бяха закрепени институцията на омбудсмана 
и възможността той да сезира КС с искане за установяване на 
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи 
на граждани. В текста на мотивите към законопроекта за изменение и 
допълнение на Конституцията от 24.07.2015 г. /сигнатура 554-01-144/, 
когато като допълнителен субект, който може да сезира КС, е въведен 
(аналогично на омбудсмана) и Висшият адвокатски съвет, вносителите са 
озаглавили последната точка от мотивите „разширяване на достъпа на 
гражданите до КС“ и са посочили, че „това конституционно разрешение в 
значителна степен гарантира статуса на адвокатурата, въведен с чл. 134 
от Конституцията, като в същото време създава допълнителни гаранции 
за правата и свободите на гражданите. По този начин се създава 
възможност за непряка конституционна жалба на гражданите, 
доколкото адвокатурата чрез нейния представителен орган може да 
селектира най-често срещаните в практиката и типични случаи на 
нарушаване на правата и свободите и именно тази група случаи да стигат 
до КС.“     
 По този начин тези две институции се превърнаха в субекти със 
специализирана сезираща компетентност - субекти, които могат да сезират 
КС само по едно от неговите правомощия (да обявява 
противоконституционност), само по отношение на законите (не и на другите 
актове) и то само по въпроси, свързани със защита правата на човека. Това 
следва и от конкретния анализ на разпоредбите съотв. на чл. 150, ал. 3 и на 
ал. 4, разгледани както в тяхната самостоятелност, така и в сравнение с 
останалите алинеи на текста на чл. 150 от Конституцията. 

С цел да бъде инициирано производство по някое от другите 
правомощия на КС по чл. 149, ал. 1, омбудсманът има възможност да 
уведоми (или да сигнализира) органите по чл. 150, ал. 1 относно подобна 
необходимост. 
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Правото на Висшия адвокатски съвет, като висш орган на 
адвокатурата, и на омбудсмана да се обръщат към конституционната 
юрисдикция съответства на тяхната функция на независими защитници на 
правата и свободите на гражданите. 

В своята практика КС е приел, че „функцията на адвокатурата да 
подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и 
законни интереси (чл. 134, ал. 1 от Конституцията) представлява проекция 
на материалната справедливост като елемент на правовата държава. 
Адвокатите допринасят за постигането на справедливост чрез защитата на 
правата и законните интереси на лицата, които им се доверяват за правна 
защита и съдействие. Гарантираната възможност на всеки гражданин да се 
обърне към своя адвокат, за да получи съвет и помощ, а при образуването 
на производство - да бъде представляван, е едно от достиженията на 
европейската правна култура и традиции“ (Определение № 1 от 30.03.2021 
г. по к.д. № 2/2021 г.). 

Във връзка с обхвата на компетентност на омбудсмана и на Висшия 
адвокатски съвет по повод сезирането на КС в доктрината се изказват 
предложения за конституционна реформа, свързана с неговото 
разширяване, а именно да се добави възможността КС да се произнася по 
искания на тези субекти не само за противоконституционност на законите, 
но и за тяхното противоречие с международните договори7. Доколкото 
предмет на значителна част от международните договори са правата на 
човека, произнасянето за съответствието на законите с тях по инициатива 
на омбудсмана и на Висшия адвокатски съвет би осмислило и изпълнило с 
ново съдържание тяхната компетентност на защитници на човешките права 
и на сезиращи КС субекти.  
 Въпреки направената частична реформа на конституционното 
правосъдие чрез въвеждането на двете фигури – на омбудсмана и Висшия 
адвокатски съвет, като възможни сезиращи субекти, към настоящия момент 
все още не се е стигнало до съществено развитие на юриспруденция по 
правата на човека. 

 II. Българският Конституционен съд утвърждава тенденция за 
признаване и изтъкване в своята практика на принципите на ЕКЗПЧОС, 
както и за цитиране и позоваване на юриспруденцията на Съда по правата 
на човека8. Тази тенденция се проявява в две основни линии – при 
упражняване на правомощието за установяване несъответствие на закон с 
международен договор и при упражняване на другите правомощия, когато 
при преценката за конституционосъобразност на законите, респ. при 

 
7 Вж. Белов, М., Цит. съч. стр. 88 
8 Пенев, П., Цит. съч, (бел. 4), стр. 195 и сл. 
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тълкуване на конституционна норма съдът взема допълнителни аргументи 
и доводи от Конвенцията и практиката на ЕСПЧ.  

 1. Според чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията КС се произнася „за 
съответствието на сключените от Република България международни 
договори с Конституцията, преди ратификацията им, както и за 
съответствието на законите с общоприетите норми на международното 
право и с международните договори, по които България е страна“. И двете 
хипотези, които се разкриват в този текст, имат отношение към чл. 5, ал. 4 
от Конституцията, според който международните договори, ратифицирани 
по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, 
са част от вътрешното право на страната и имат предимство пред тези норми 
на вътрешното законодателство, които им противоречат.  

 Смисълът на това правомощие на КС е да изведе на преден план 
значението и мястото на международните договори в националния 
правопорядък, като по този начин даде и съответната защита на 
гарантираните в тях права и свободи. 

 Тук е мястото да се отбележи, че предимството на международния 
договор в българския правен ред не е стопроцентово, доколкото то не 
обхваща Конституцията. Международният договор не може да се наложи 
над Конституцията, така, както би могъл да измести прилагането на 
законите и подзаконовите актове, които му противоречат. В подкрепа на 
това тълкуване са и разпоредбите на чл. 5, ал. 1 и 2, които предвиждат, че 
Конституцията е „върховен закон“, на който другите закони не могат да 
противоречат, и че нейните разпоредби имат непосредствено действие, 
както и процедурите, предвидени в чл. 85, ал. 4 и чл. 149, ал. 1, т. 4. По 
въпроса косвено се е произнасял и самият КС - в Решение № 7/1992 г. по к.д. 
№ 6/1992 г., отнасящо се до статута на международния договор в 
българското вътрешно право. Изтъквайки в мотивите на решението, че 
нормите на инкорпорираното международно право при противоречия с 
норми на законови и подзаконови актове от вътрешното законодателство се 
прилагат с предимство съгласно разпоредбата във второто изречение на чл. 
5, ал. 4 от Конституцията, КС добавя: „Те обаче не трябва да противоречат 
на Конституцията. Този извод се налага от тълкуването на чл. 5, ал. 2 и 4 
във връзка с чл. 85, ал. 3 и чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията.“ В Решение 
№ 4/1999 г. по к.д. № 31/1998 г., с което се отхвърля искането за обявяване 
несъответствие с международен договор поради липса на мнозинство на 
гласовете, в мотивите на една от групите съдии е възприето становището, че 
„…..до такъв извод се стига и когато чл. 6, т. 1 ЕКЗПЧОС се тълкува 
съобразно Конституцията на Република България (чл. 120, ал. 2). Дори да 
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се съзре несъответствие, би следвало да бъде преодоляно по този ред, 
защото приоритетът е на Основния закон; предимството по смисъла на 
чл. 5, ал. 4 от Конституцията не е предимство и пред конституционните 
разпоредби. Обратната теза може да доведе до неблагоприятен резултат 
- парализиране на конституционни разпоредби от международна норма, 
която не е в съответствие с тях“. 

 Право да сезират КС с искане по чл. 149, ал. 1, т. 4, предл. второ не е 
дадено на решаващите състави на ВКС и ВАС в хипотезата на чл. 150, ал. 2. 
В доктрината се изразява мнението, че това противоречи на нормата-
принцип в чл. 5, ал. 4 от Конституцията. Според проф. Пенчо Пенев „липсва 
юридическо или някакво друго съображение за подобно деление. Щом една 
норма противоречи на друга, обявена за приоритетна и затова по-висша 
норма, тя не трябва да се приложи – двете норми не могат да 
съществуват едновременно. Такава е логиката от общата теория на 
правото, такава трябва да бъде и конституционната логика“ 9. 
Единственият вариант в такава хипотеза, когато самият състав на ВКС или 
ВАС не може сам да обяви противоречието между приложимия закон и 
международния договор erga omnes, е да може да се обърне към единствения 
орган, на който Конституцията е дала такова правомощие – 
Конституционния съд10.  

 Право да сезира КС по т. 4, предл. второ, както беше посочено и по-
горе, не е дадено и на Висшия адвокатски съвет, и на омбудсмана, въпреки 
че тяхната роля в областта на конституционното правосъдие е свързана със 
защитата на основни права и свободи, каквито са уредени именно в 
международните договори. 

 Относно последиците от решения на съда по чл. 149, ал. 1, т. 4 от 
Конституцията, макар да не е уредено изрично, се приема11, че следва да се 
прилага общата конституционна уредба за правните последици на 
решенията на КС, доколкото целта е същата  – да се спре действието на такъв 
противоконституционен, респ. противоречащ на международното право 
закон. Договорът ще има предимство пред нормите на закона, които му 
противоречат. По този начин правата и свободите, които международният 
договор предоставя, ще бъдат защитени. Разбира се, законодателният орган 
може винаги да внесе изменения в закона, за да го съобрази с 
международния договор.   

 
9 Вж. Пенев, П., Цит. съч., стр. 186 
10 Пак там.  
11 Вж. Пенев, П., Цит. съч., стр. 188 
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2. Втората хипотеза, при която се осъществява взаимодействие между 
конституционните юрисдикции и международния правен ред, е, когато КС 
упражнява други свои правомощия – тълкувателното правомощие по чл. 
149, ал. 1, т. 1 и нормения контрол за конституционосъобразност по чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от Конституцията.  

 В тези хипотези, когато КС е сезиран по т. 1 или т. 2 на чл. 149, той 
извършва т.нар. конформно тълкуване на Конституцията с международните 
договори, по които държавата е страна. В такива случаи КС съобразява 
принципите, заложени в ЕКЗПЧОС, и именно по техен образец тълкува и 
разкрива смисъла на гарантираните в Конституцията права и свободи. По 
този начин проличава универсалното значение на този международен акт. 

 Това значение на международните съглашения за българското 
конституционно право е признато още в Решение № 2/1998 г. по к.д. № 
15/1997 г., постановено в изпълнение на правомощието на КС да 
осъществява предварителен нормен контрол за конституционосъобразност 
на международните договори преди ратификацията им по смисъла на чл. 
149, ал. 1, т. 4, предл. първо от Конституцията. Заетата тогава позиция на 
КС, изразена в мотивите на решението, продължава и досега да е в основата 
на подхода му към ЕКЗПЧОС и практиката на Съда по правата на човека, а 
именно: „Съдът отчита, че нормите на ЕКПЧ в материята на правата 
на човека имат общоевропейско и общоцивилизационно значение за правния 
ред на държавите - страни по ЕКПЧ, и са норми на европейския обществен 
ред. Ето защо, тълкуването на съответните разпоредби на 
Конституцията в материята на правата на човека следва да бъде 
съобразено във възможно най-голяма степен с тълкуването на нормите на 
ЕКПЧ. Този принцип на конформно тълкуване съответства и на 
международно признатата от България задължителна юрисдикция на 
Европейския съд по правата на човека по тълкуването и прилагането на 
ЕКПЧ.“ 

 От изразеното в Решение № 2/1998 г. становище на КС, както и като 
се проследят мотивите на решението в тяхната цялост, е видно, че това 
отношение на съда съответства на основните цели и приоритети, 
прокламирани в Преамбюла на Конституцията, на цялостния й дух като 
върховен пазител на човешките права. 

 Решение на КС, в което е застъпена идеята за конформното тълкуване 
и е направен изключително подробен анализ на европейското право в 
контекста на преценката на съда по чл. 149, ал. 1, т. 2 от К за 
конституционосъобразност на атакуваната по делото конкретна разпоредба 
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от Закона за защита на личните данни, е Решение № 8/2019 г. по к.д. № 
4/2019 г.  

 В това решение съдът приема, че „КЗПЧОС, страна по която са 
всички държави членки на ЕС, е интегрирана в националния правен ред, 
прилага се пряко и с предимство пред националните законодателни актове, 
които й противоречат, и обвързва националните съдилища и органите на 
публичната власт. Същественото е, че текстовете на Конвенцията не 
могат да бъдат разчетени и прилагани извън тяхното тълкуване в 
юриспруденцията на ЕСПЧ, което има подчертано еволютивен характер.“ 
Съдиите, подписали решението с особено мнение, също споделят 
становището на мнозинството относно правното значение на решенията на 
ЕСПЧ. Те приемат, че „като държава член на Съвета на Европа, България 
е поела ангажимента, залегнал в чл. 1 на Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи (КЗЧПОС), да осигурява на всяко лице 
установените в нея права и свободи. Предвид признатото от Европейския 
съд за правата на човека (ЕСПЧ), че Конвенцията е жив и развиващ се 
организъм, то анализът на нейните норми сам по себе си не би бил 
достатъчен, без да се разкрие техния дух и ефективност. Неведнъж ЕСПЧ 
е заявявал, че решенията му служат не само за разрешаване на конкретни 
правни казуси, но като цяло са насочени да интерпретират и развият 
правата, защитени от КЗПЧОС, като по този начин съдействат на 
държавите да изпълнят ангажиментите си по нея. В правната теория е 
прието, че практиката на международните юрисдикции относно 
приложението на международните договори, които са станали част от 
националния правопорядък, е субсидиарен източник на правото. Техните 
съдебни актове въздействат върху националните правоохранителни и 
правораздавателни органи, както и могат да бъдат източник на 
аргументи за развитие на националното нормотворчество.“ 

 В последните месеци Конституционният съд потвърди своята позиция 
относно възможността „при упражняване на правомощието по чл. 149, ал. 1, 
т. 2, пр. 1 от Конституцията, свързано с правата, гарантирани от 
Конституцията и от Конвенцията, да взема предвид и поясненията, 
гаранциите и развитието на визиращите тези права норми, възприети в 
еволютивната практика на Европейския съд по правата на човека“ (Решение 
№11 от 28 юли 2022 г. по к. д. №3/2022 г.). Конституционната ни 
юрисдикция отчита, че необходима предпоставка за употребата на тази 
форма на конформно тълкуване „е неяснота или липса на еднозначност в 
смисъла на конкретна конституционна разпоредба, в която е възможно да 



11 
 

бъдат разкрити различни нормативни предписания.“ (Определение № 8 от 
18 октомври 2022 г. по к. д. №15/2022 г.). 

 Може да се приеме, че и тълкувателната дейност на КС е специфична 
форма, с която се търси и постига закрила на основните права чрез 
конституционно правосъдие. Чл. 149, ал. 1, т. 1 от К постановява, че КС дава 
задължителни тълкувания на Основния закон, като неговите решения имат 
действие по отношение на всички. Това тълкувателно правомощие на КС 
помага за създаване на яснота, непротиворечивост и недвусмисленост на 
конституционните разпоредби. 

 Инкорпорирането на ЕКПЧ на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията 
не означава непременно, че всички норми на Конвенцията ще получат пряко 
приложение в българския правен ред, че всички те са „самоизпълняеми“, 
така че да не се нуждаят от специално законодателство, за да породят права 
и задължения за индивидите. Такова пряко действие ще има само онази част 
от тях, които са достатъчно пълни и прецизни по съдържание и форма.  

 В този смисъл в Тълкувателно решение № 7/1992 г. по к.д. № 6/1992 
г., образувано по искане за тълкуване нормите на чл. 5, ал. 2, 3 и 4, 
българският КС основателно се е произнесъл, че международни норми в 
областта на наказателното право, в които не са определени отделните 
състави на престъпления и наказанията за всяко отделно престъпление, не 
могат да имат пряко действие във вътрешното право, т.е. не са 
самоизпълняеми. Съдът обаче приема и че „употребените в 
международните договори изрази и понятия, които се съдържат като 
елементи в престъпни състави, предвидени във вътрешното 
законодателство, обаче могат да служат за смислово поясняване на тези 
състави или елементи от тях“. 

 В Тълкувателно решение № 15/2021 г. по к.д. № 6/2021 г., образувано 
по искане за тълкуване на понятието „пол“ дали да се разбира само в неговия 
биологичен смисъл, КС прави обобщен анализ на практиката на ЕСПЧ. В  
определението за допускане по к.д. № 6/2021 г. е прието следното: „По 
отношение на международните договори проверката за тяхното 
съответствие с Конституцията обаче винаги е предварителна - преди 
тяхната ратификация. Ноторно е, а е изложено и от вносителя, че 
КЗПЧОС е ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 
юли 1992 г. (ДВ, бр. 66 от 1992 г.) и е в сила за Република България от 7 
септември 1992 г. В досегашната си практика Конституционният съд 
многократно е тълкувал конституционните права в съответствие с 
принципите на международното право в областта на правата на човека, 
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така както са прокламирани в КЗПЧОС и другите международни 
договори, по които Република България е страна (Решение № 2 от 
18.02.1998 г. по к.д. № 15 от 1997 г., Решение № 11 от 30.04.1998 г. по к.д. 
№ 10 от 1998 г.). Съдът е имал повод да отбележи (Решение № 8 от 
15.11.2019 г. по к.д. № 4 от 2019 г.), че „КЗПЧОС, страна по която са 
всички държави - членки на ЕС, е интегрирана в националния правен ред, 
прилага се пряко и с предимство пред националните законодателни актове, 
които й противоречат, и обвързва националните съдилища и органите на 
публичната власт“. След като Конвенцията е ратифицирана, обнародвана 
и влязла в сила, с което е станала част от вътрешното право на страната 
(Решение № 7 от 02.07.1992 г. по к.д.№ 6 от 1992 г.), Конституционният 
съд съгласно чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията може единствено да се 
произнася за съответствието на законите с нея (такъв контрол е 
упражнен например с Решение № 8 от 11.10.2013 г. по к.д.№ 6 от 2013 г., 
Решение № 6 от 27.03.2018 г. по к.д.№ 10 от 2017 г., Решение № 5 от 
19.04.2019 г. по к.д.№ 12 от 2018 г. и редица други), каквото искане в случая 
няма. Съдът би могъл да подложи на тълкуване разпоредби от 
Конституцията в светлината на международното право и в частност на 
КЗПЧОС, но не и да се произнася за съответствието на влязъл в сила 
международен договор с Основния закон.“ 

 За да може да бъде постигната целта в името на усъвършенстването 
на правовата държава, за да може както Конституционният съд, така и 
съдилищата да станат пълноценни гаранти за правата и свободите на човека 
– не само уредените в Конституцията, но и в международните договори, 
следва да бъдат извървяни стъпките за промяна в областта на достъпа до 
конституционно правосъдие.  

 Въпреки това, защитата на човешките права и свободи не може да 
бъде поверена само на конституционното правосъдие, а трябва да обхване 
съдействието на цялата правна система. За да бъде успешна защитата на 
основните човешки права и свободи, тя трябва да има глобален характер. 

 


