ПРОЕКТ!
ЗАКОН
за тълкуване на чл.34, ал. 1 от Закона за съдебната власт

/Обн., ДВ, бр.59 от 1994 г., Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 15.09.1994 г. - бр.78 от 1994 г.. Решение № 9 на Конституционния съд на РБ от 30.09.1994 г. - бр.87 от 1994 г.. Решение № 17 на Конституционния съд на РБ от 1995 г. - бр.93 от 1995 г., доп., бр.б4 от 1996 г., Решение № 19 на Конституционния съд на РБ от 29.10.1996 г. - бр.96 от 1996 г., изм. и доп. бр.104 от 1996 г., изм. бр.110 от 1996 г., бр.58, 122, 124 от 1997 г., бр.11 и 133 от 1998 г.. Решение № 1 на Конституционния съд на РБ-бр.бот 1999 г./
Член единствен.
Не подлежат на обжалване и протестиране пред Върховния административен съд предложенията на Висшия съдебен съвет до Президента на Република България за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор на Република България на основание чл.27, ал.1, т.1 и чл.28, ал.1 и 2 от Закона за съдебната власт. Тези предложения не представляват административни актове. Това означава, че Върховният административен съд няма компетентност да разглежда жалби и протести срещу такива предложения и същите се оставят без разглеждане на основание чл.20, ал.1, т.1 от Закона за Върховния административен съд. В случаите, когато е допуснато разглеждане, съдът е длъжен да прекрати производството.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този закон има действие от влизане в сила на Закона за съдебната власт.
          Мотиви

към проекта за Закон за тълкуване на чл. 34, ал. 1 от Закона за съдебната власт


За успешното протичане на процеса на изграждане на правова държава и демократично гражданско общество у нас е от решаващо значение правилното разбиране и прилагане на действащата Конституция на Република България, в частност отнасящите се до съдебната власт разпоредби.
Конституцията е възложила на определени висши държавни органи изключителна компетентност. Последната отразява идеята на конституционния законодател за постигане на оптимален баланс между органите на трите власти в държавата. Когато Основният закон предоставя решаването   на   даден   въпрос   в   изключителната компетентност на определен висш държавен орган, то решението на този орган по този въпрос не подлежи на контрол от съда. В противен случай под формата на съдебен контрол съдът ще изземе първичната компетентност на съответния  висш  държавен  орган,  дадена  му от Конституцията.
Конституцията възлага на Висшия съдебен съвет да прави предложения до президента за назначаване или освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор на Република България (чл. 129, ал. 2). В този случай президентът, въз основа на предложението на Висшия съдебен съвет, издава указ, който поражда правните последици на назначаването или освобождаването.
Посочените конституционни правомощия на Висшия съдебен съвет принадлежат изключително и само на него и поради това не могат да бъдат контролирани и ограничавани  от Върховния административен съд. Не може под формата на съдебен контрол да се допусне ограничаване на едно изключително, суверенно правомощие, дадено на Висшия съдебен съвет от Основния закон.
Конституционният  съд  на  Република  България многократно се е произнасял в този смисъл с решения:
Решение № 12 от 29.07.1992 г. по к.д. № 19/1992 г., Решение № 11 от 20.10.1994 г. по к.д. № 16/1994 г.. Решение № 4 от 17.05.1995 г. по к.д. № 2/1995 г., Решение № 13 от 30.09.1999 г. по к.д. № 9/1999 г. и др.
Наред с това следва да се има предвид, че указите на президента   за   назначаване   и   освобождаване   на председателите на двете върховни съдилища и на главния прокурор се издават в резултат на един сложен фактически състав. Начален елемент в този състав са съответни предложения на Висшия съдебен съвет, а завършващ елемент е  указът на президента. Указът е правопораждащият юридически факт. Явно е, че няма правен интерес от обжалване и протестиране на предложенията на Висшия съдебен съвет по чл. 129, ал. 2 от Конституцията пред Върховния административен съд, доколкото те не са завършващите актове на сложния фактически състав. Такъв юридически акт е президентският указ и само той може да бъде оспорван пред Конституционния съд по предвидения в Конституцията ред (чл. 149, ал. 1, т. 2).
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