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ÑÒÀÒÈÈ

ÇÀ ÏÐÀÂÍÈß ÅÔÅÊÒ ÍÀ ÐÅØÅÍÈÅ 
¹ 3/23.03.2021 Ã. ÏÎ Ê. Ä. ¹ 11/2020 Ã. 

ÍÀ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÈß ÑÚÄ ÑÏÐßÌÎ 
ÎÁÐÀÇÓÂÀÍÈ ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÇÀ ÈÇÂÚÐØÅÍÎ ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ ÏÎ ×Ë. 343Â, 

ÀË. 3 ÎÒ ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÈß ÊÎÄÅÊÑ

Ðàäîñëàâà Éîðäàíîâà*

С Решение № 3/23.03.2021 г. по к. д. № 11/2020 г. (обн., ДВ, 
бр. 26 от 30.03.2021 г.) Конституционният съд на Република 
България обя ви, че разпо ред би те на чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, 
б. „к“ от Закона за дви же нието по пъ ти ща та (ЗДвП) про ти во ре чат 
на чл. 4, ал. 1 и на чл. 35, ал. 1 от Конституцията. Разпоредбата на 
чл. 171, т. 1, б. „д“ ЗДвП пред виж да ше вре мен но от не ма не на сви-
де тел ст во то за управле ние на мо тор но пре воз но сред ст во на во-
дач, кой то управля ва мо тор но пре воз но сред ст во с на ло же но на-
ка за ние гло ба, не запла те на в сро ка за добро вол но запла ща не – до 
запла ща не на дъл жи ма та гло ба, а чл. 171, т. 2, б. „к“ ЗДвП – вре-
мен но спи ра не от дви же ние на път но пре воз но сред ст во на соб-
стве ник, кой то управля ва мо тор но пре воз но сред ст во с на ло же но 
на ка за ние гло ба, не запла те на в сро ка за добро вол но запла ща не – 
до запла ща не на дъл жи ма та гло ба.

Конституционният съд прие, че вре мен но то от не ма не на 
сви де тел ст во то за управле ние на мо тор но пре воз но сред ст во 
(МПС) на во дач за непла те ни гло би про ти во ре чи на функ циите и 
це ли те на при ну ди тел ни те ад ми нистра тив ни мер ки и на прак ти ка 

* Доктор по пра во, съ дия в Районния съд – Ихтиман.
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се превръ ща в санк ция за не съ щест ву ва що ад ми нистра тив но на-
ру ше ние, което е в про ти во ре чие с прин ци па на пра во ва та дър жа-
ва (чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията). В мо ти ви те на ре ше нието е 
по со че но, че чрез оспо ре ни те разпо ред би за ко но да те лят огра ни-
ча ва упраж ня ва не то на ос нов ни кон сти ту цион ни пра ва на граж-
да ни те, с което це ли да при ну ди длъж ни ци те да пла тят на ло же-
ни те им по ЗДвП гло би, ка то за оби ка ля уста но ве ния за ко нов ред 
за тях но то съ би ра не, а вся ко огра ни ча ва не на ос нов ни кон сти ту-
цион ни пра ва на граж да ни те, което има за цел да ком пен си ра 
неспо соб ност та на дър жа ва та да изпъл ня ва за дъл же нията си, е 
не до пусти мо в пра во ва та дър жа ва (Решение № 6/2013 г. по к. д. 
№ 5/2013 г.). Конституционният съд под чер та ва, че об стоятел-
ство то, че дър жа ва та не мо же да изпъл ни за дъл же нието си по 
при ну ди тел но съ би ра не на на ло же ни те гло би, по ни ка къв на чин 
не мо же да бъ де ос но ва ние за фак ти ческо санк циони ра не на 
граж да ни те.

Междувременно през 2016 г. (ДВ, бр. 95/2016 г.) бе съз да ден 
чл. 343в, ал. 3 НК, с кой то бе кри ми на ли зи ра но управле нието на 
МПС в сро ка на из тър пя ва не на при ну ди тел на ад ми нистра тив на 
мяр ка за вре мен но от не ма не на сви де тел ст во то за управле ние на 
мо тор но пре воз но сред ст во.1

След приема не то на то ва из ме не ние в Наказателния ко декс в 
прак ти ка та въз ник на ха ре ди ца пробле ми, про дик ту ва ни най-ве че 
от осо бе ности те на обек тив на та стра на на престъпле нието2, как-
то и от об стоятел ст во то, че то зи състав на престъпле ние дубли ра 
ве че съ щест ву ващ състав на ад ми нистра тив но на ру ше ние по 
чл. 177, ал. 1, т. 1 ЗДвП.3

1 По въпро са вж. Йорданова, Р. Необходима ли е кри ми на ли за цията на ня-
кои деяния по тран спор та. – Адвокатски преглед, 2018, № 6–7, 50–55. 

2 Наложената при ну ди тел на ад ми нистра тив на мяр ка се изпъл ня ва не за-
бав но и съглас но чл. 172, ал. 6 ЗДвП по да де на та жал ба не спи ра изпъл не-
нието ѝ, което оз на ча ва, че е въз мож но да се ре али зи ра на ка за тел на от го-
вор ност при на ру ше ние на ад ми нистра ти вен акт, под ле жащ на пред ва ри-
тел но изпъл не ние. 

3 По то зи въпрос във връз ка с произ вод ст во то по н. а. х. д. № 863/2020 г. 
на Софийския апе ла ти вен съд е от пра ве но пре юди циал но за пит ва не до 
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Към настоящия мо мент въз ник на въпро сът как ви са после-
ди ци те от Решение № 3/23.03.2021 г. по к. д. № 11/2020 г. на 
Конституционния съд по от но ше ние на неприклю чи ли те на ка за-
тел ни произ вод ст ва, обра зу ва ни за из вър ше но престъпле ние по 
чл. 343в, ал. 3 НК, ко га то се ка сае за на ло же на при ну ди тел на ад-
ми нистра тив на мяр ка на ос но ва ние обя ве на та за про ти во кон сти-
ту цион на разпо ред ба на чл. 171, т. 1, б. „д“ ЗДвП.

Известно е, че съглас но разпо ред ба та на чл. 151, ал. 2, 
изр. тре то от Конституцията кон сти ту цион ният за ко но да тел е 
възприел пра ви ло то, че ре ше нието на Конституционния съд, с 
което се обя вя ва про ти во кон сти ту цион ност на за кон ка то нор ма-
ти вен акт, дейст ва за напред (ex nunc). Правният ефект на ре ше-
нието е в непри ла га не на обя ве ния за про ти во кон сти ту ционен за-
кон от де ня на вли за не на ре ше нието на Конституционния съд в 
си ла. От то зи мо мент на та тък той преста ва да дейст ва и да ре гу-
ли ра об щест ве ните от но ше ния, пред мет на не го ва та уред ба.4

Изразът „не се при ла га“ от мо мен та на вли за не в си ла на ре-
ше нието на Конституционния съд по от но ше ние на обя ве ния за 
про ти во кон сти ту ционен за кон из ра зя ва идеята, че обя ве ният за 
про ти во кон сти ту ционен за кон преста ва да бъ де при ло жи мо пра-

Съда на Европейския съ юз на ос но ва ние чл. 267, ал. 2 ДФЕС, съ дър жа що 
след ни те пи та ния: 1. Принципът на за ко но уста но ве ност на престъпле нието 
и на ка за нието до пуска ли на ционал на прав на уред ба, която за ед но и съ що 
деяние – управле ние на мо тор но пре воз но сред ст во в сро ка на из тър пя ва не 
на при ну ди тел на ад ми нистра тив на мяр ка за вре мен но от не ма не на сви де-
тел ст во то за управле ние на мо тор но пре воз но сред ст во, пред виж да ед-
новре мен но ад ми нистра тив на и на ка за тел на от го вор ност, без да има кри те-
рии, които да поз во ля ват обек тив но раз гра ни ча ва не на два та ви да от го вор-
ност? 2. В слу чай че Съдът на Европейския съ юз от го во ри отри ца тел но на 
пър вия въпрос, как ви са пра во мо щията на на ционал ния съд, за да оси гу ри 
ефек тив но при ло же ние на прин ци пи те на пра во то на ЕС? 3. Наказанието 
ли ша ва не от сво бо да до три го ди ни и гло ба от 200 до 1000 ле ва съ раз мер но 
ли е по сми съ ла на чл. 49, т. 3 ХОПЕС за престъпле нието управле ние на мо-
тор но пре воз но сред ст во в сро ка на из тър пя ва не на при ну ди тел на ад ми-
нистра тив на мяр ка за вре мен но от не ма не на сви де тел ст во то за управле ние 
на мо тор но пре воз но сред ст во? 

4 Вж. и Решение № 22/1995 г. по к. д. № 25/1995 г. на Конституционния 
съд. 
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во. От дру га стра на оба че, до ка то Конституционният съд не обя-
ви един за кон за про ти во кон сти ту ционен, се пред по ла га, че той е 
кон сти ту ционо съ обра зен и ва лид но ре гу ли ра об щест ве ни те от но-
ше ния, за чието уреж да не е съз да ден. Неприлагането на про ти во-
кон сти ту цион ния за кон бра ни прав на та си гур ност са мо за напред. 
След ка то обя ве ни те за про ти во кон сти ту цион ни за ко ни гу бят 
своето дейст вие за напред, то въз ник на ли те от при ла га не то им 
прав ни после ди ци в рам ки те на пра во от но ше ния, приклю чи ли до 
вли за не в си ла на ре ше нието на Конституционния съд, се за паз-
ват, ос вен ако Народното събра ние не поста но ви дру го по ре да на 
чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд. По то зи на чин 
ефек тът от ре ше нието на Конституционния съд не мо же да се 
разпростре вър ху ве че уре де ни те по окон ча те лен на чин от обя ве-
ния за про ти во кон сти ту ционен за кон пра во от но ше ния. Така, ос-
вен че се га ран ти ра прав на та си гур ност, въз ник ва и за дъл же ние 
за за ко но да те ля да уре ди после ди ци те от при ла га не то на обя ве-
ния за про ти во кон сти ту ционен за кон. Тъй ка то Народното събра-
ние не е об вър за но със срок на произ на ся не, съ ди ли ща та ре ша ват 
прав ни те спо ро ве, ка то при ла гат пря ко Конституцията, ко га то то-
ва е въз мож но, как то и чрез ана ло гия на за ко на и ос нов ни те прин-
ци пи на пра во то.

Казано дру гояче, при ре ша ва не то на ви ся щи спо ро ве, за сег-
на ти пря ко или кос ве но от про ти во кон сти ту цион ния за кон, съ дът 
след ва да съ че тае прин ци па на прав на та си гур ност с прин ци пи те 
на пра во ва та дър жа ва и вър хо вен ст во то на Конституцията. 
Принципът за вър хо вен ст во на Конституцията пред по ла га всич ки 
настъ пи ли от дейст вието на про ти во кон сти ту ционен за кон после-
ди ци да се смя тат за не настъ пи ли.

Евентуалното при ла га не на обя ве ния за про ти во кон сти ту-
ционен за кон към ви ся що произ вод ст во е в про ти во ре чие с прин-
ци па на вър хо вен ст во на Конституцията и на ру ша ва изиск ва не то 
на чл. 5, ал. 1 от Конституцията ни кой за кон да не мо же да ѝ про-
ти во ре чи. Затова и спря мо пра во от но ше ния, пред мет на ви ся щи 
съ деб ни произ вод ст ва, обя ве ният за про ти во кон сти ту ционен за-
кон не се при ла га. Целта е да се осу ети поста но вя ва не на съ деб ни 
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ре ше ния в про ти во ре чие с ре ше нието на Конституционния съд. 
Противното би би ло не съв мести мо с ос нов ни кон сти ту цион ни 
прин ци пи – с вър хо вен ст во то на Кон сти туцията, с нейно то не-
посред ст ве но дейст вие, с ду ха и прин ци пи те на пра во ва та дър жа-
ва. Ако спря мо ви ся щи те съ деб ни произ вод ст ва ре ше нието на 
Конституционния съд дейст ва спо ред об що то пра ви ло ex nunc, 
съ деб ни те съста ви ще са об вър за ни да раз ре шат спо ра съ образ но 
обя ве ния за про ти во кон сти ту ционен ма те риален за кон.

Затова е и не съм не но, че за пра во от но ше нията, пред мет на 
ви ся щи съ деб ни произ вод ст ва, обя ве ният за про ти во кон сти ту-
ционен за кон не се при ла га. Това раз би ра не е застъ пе но и в 
Решение № 3/28.04.2020 г. по к. д. № 5/2019 г. на Конституционния 
съд, съглас но което по от но ше ние на за ва ре ни те и неприклю че ни 
пра во от но ше ния и на пра во от но ше нията, пред мет на ви ся щи съ-
деб ни произ вод ст ва, про ти во кон сти ту цион ният за кон не се при-
ла га.

В прин ци пен план ос вен пра во от но ше ния, пря ко свър за ни с 
обя ве ния за про ти во кон сти ту ционен за кон, в прав ния мир съ-
щест ву ват и пра во от но ше ния, които косвено се за ся гат от про ти-
во кон сти ту цион ни нор ми. Такова е по ло же нието и с обя ве на та за 
про ти во кон сти ту цион на разпо ред ба на чл. 171, т. 1, б. „д“ ЗДвП.

И до ка то по от но ше ние на неприклю чи ли те произ вод ст ва за 
на ла га не на при ну ди тел ни ад ми нистра тив ни мер ки в съ от вет-
ствие с раз ре ше нията на Решение № 3/28.04.2020 г. по к. д. 
№ 5/2019 г. про ти во кон сти ту цион на та разпо ред ба не се при ла га, 
спо рен е въпро сът да ли обя ве на та про ти во кон сти ту цион ност за-
ся га непри клю чи ли те на ка за тел ни произ вод ст ва по чл. 343в, ал. 3 
НК, ко га то вре мен но то от не ма не на сви де тел ст во то за управле-
ние на МПС е за ра ди непла те ни гло би.

Ако се из хож да само от прин ци па на прав на та си гур ност и 
съ обра зя вай ки чл. 2, ал. 1 НК – за вся ко престъпле ние се при ла га 
он зи за кон, кой то е бил в си ла по вре ме на из вър ш ва не то му, 
може да се стиг не до из вод, че щом е би ла на ло же на при ну ди-
телна ад ми нистра тив на мяр ка пре ди обя вя ва не на про ти во кон-
сти ту цион ност та на нор ма та, ли ца та би ха могли да но сят на ка за-
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тел на от го вор ност за из вър ш ва не на престъпле ние по чл. 343в, 
ал. 3 НК, ако са управля ва ли МПС след от не ма не на сви де тел ст-
во то им за управле ние по си ла та на та зи мяр ка. Такъв фор ма лен 
под ход оба че во ди до въз мож ност та да бъ де ре али зи ра на на ка за-
тел на от го вор ност въз ос но ва на про ти во кон сти ту цион на нор ма. 
Макар и во да чи те на МПС да е след ва ло да съ обра зя ват по ве де-
нието си с дейст ва щи те разпо ред би на ЗДвП пре ди обя вя ва не то 
им за про ти во кон сти ту цион ни, при ла га не то на про ти во кон сти ту-
цион ни нор ми в област та на на ка за тел но то пра во е в пря ко про ти-
во ре чие с прин ци пи те на пра во ва та дър жа ва и вър хо вен ст во то на 
Консти туцията и не мо же да бъ де оправ да но с прав на та си гур-
ност.

Следва да се има пред вид, че не посред ст ве но то дейст вие на 
Конституцията изиск ва при ло жи мост на всич ки кон сти ту цион ни 
нор ми ка то пър ви чен и пряк из точ ник на прав на уред ба. След ка-
то Конституцията е вър хо вен за кон, е не до пусти мо да се при ла га 
как ва то и да би ло нор ма от вътреш но то пра во, която ѝ про ти во ре-
чи. Това оз на ча ва, че все ки съд мо же да се по зо ве на про ти во кон-
сти ту цион ност та и да от ка же да при ло жи про ти во кон сти ту цион-
ния за кон.

В хи по те за та, при която е пов диг на то об ви не ние по чл. 343в, 
ал. 3 НК, ко га то при ну ди тел на та ад ми нистра тив на мяр ка е на ло-
же на на ос но ва ние обя ве на та за про ти во кон сти ту цион на разпо-
ред ба на чл. 171, т. 1, б. „д“ ЗДвП, съ дът след ва да съ обра зи про-
ти во кон сти ту цион ност та на та зи разпо ред ба и да оправ дае ли це-
то по ра ди от съст вие на еле мент от обек тив на та стра на на 
престъпле нието.5

Дори съ ди ли ща та, по зо ва вай ки се на не посред ст ве но то 
дейст вие на Конституцията, да не при ла гат обя ве ния за про ти во-
кон сти ту ционен за кон спря мо пра во от но ше ния, пред мет на ви ся-

5 Въпреки това ня кои съ ди ли ща поста но вя ват осъ ди тел ни ре ше ния въз 
ос но ва на обя ве ния за про ти во кон сти ту ционен текст на ЗДвП – Решение 
№ 260179/13.07.2021 г. по н. а. х. д. № 2035/2020 г. на Районния съд – 
Шумен, I състав; Решение № 260304/11.05.2021 г. по в. н. а. х. д. № 687/2021 
г. на Софийския град ски съд, НО, VIII въз зи вен състав. 
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щи съ деб ни произ вод ст ва, има щи, ма кар и кос ве на, връз ка с не го, 
въз ник ва и въпро сът за съ от но си мост та на про ти во кон сти ту цион-
ния за кон към ве че приклю чи ли те на ка за тел ни произ вод ст ва, при 
които съ от вет но то ли це е осъ де но въз ос но ва на обя ве на та за про-
ти во кон сти ту цион на прав на нор ма.

По мое мне ние по от но ше ние на на ка за тел но то пра во прин-
ци път за прав на си гур ност след ва да бъ де из местен от прин ци па 
за вър хо вен ст во на Конституцията, за що то е не до пусти мо да бъ-
де обос но ва на на ка за тел на от го вор ност въз ос но ва на про ти во ре-
ча ща с ос нов ния за кон прав на нор ма.

В ре ди ца евро пейски дър жа ви обя вя ва не то на да ден за кон, 
кой то за ся га на ка за тел но то пра во, за про ти во кон сти ту ционен е 
ос но ва ние за пре раз глеж да не на де ло то. В Германия ак то ве те, 
които бъ дат обя ве ни за не съв мести ми с Конституцията, са не-
дейст ви тел ни, ка то ре ше нието на съ да има ex tunc ефект с обрат-
на си ла. Тази обрат на си ла оба че е из клю че на по от но ше ние на 
на ка за тел ни те произ вод ст ва, които под ле жат на пре раз глеж да не 
от съ ди ли ща та. В Италия и Испания ре ше нията на кон сти ту цион-
ни те съ ди ли ща имат дейст вие за напред, ка то един ст ве ни те из-
клю че ния, при които им е при да де но дейст вие с обрат на си ла, са 
при на ка за тел ни те де ла, ко га то лицето е осъ дено по за кон, обя вен 
за про ти во кон сти ту ционен, или ко га то про ти во кон сти ту цион-
ният за кон е от ме нен.6 В Испания из рич но е пред ви де на забра на 
за пре раз глеж да не на влез ли в си ла съ деб ни ре ше ния, ос но ва ни 
на про ти во кон сти ту цион ния за кон, с из клю че ние на та ки ва, 
поста но ве ни в рам ки те на на ка за тел ни произ вод ст ва и произ вод-
ст ва за на ла га не на ад ми нистра тив ни санк ции, ко га то то ва би до-
ве ло до при ла га не на по-бла гоприятен ре жим за дееца.

Струва ми се, че е наз рял мо мен тът за за ко но да тел но 
уреждане на прав ния ефект на ре ше нията на Конституционния 
съд, с които се обя вя ва про ти во кон сти ту цион ност на за кон, имащ 
от но ше ние към на ка за тел но то произ вод ст во, вклю чи тел но и чрез 

6 Конституционен съд. Юриспруденция, 1997–2006. С.: Институт „Отворено 
об щест во“, 2010, с. 24. 
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въ веж да не на въз мож ност за не го во то въ зоб но вя ва не, тъй ка то не 
би ва да се до пуска  ни то ед но ли це да бъ де осъ де но въз ос но ва на 
об ви не ние, ос но ва ва що се на про ти во кон сти ту цион на норма.


