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Въведение 
 

Хората, които населявали тринадесетте американски 
колонии през втората половина на осемнадесети век имали 
много по-различна история, произход и култура от онези, които 
днес обитават огромните територии на източна и централна 
Европа и прилежащите азиатски области. Разликите между 
двете групи изглеждат огромни, освен, разбира се, в едно 
отношение: биологията. Човешкият вид има искания, желания и 
нужди, които са общи за всички, независимо къде съществуват. 
 
Следователно може да се зададе въпросът: има ли достатъчно 
общи черти между обитателите на западния свят от края на 
осемнадесетото столетие и обитателите на нациите и 
републиките отърсващи се от комунизма, така че 
американският конституционен опит да послужи като модел за 
тези страни? Хората които ратифицирали конституцията на 
Съединените Американски Щати са били носители на вековен 
опит в областта на обичайното право. Ограниченията върху 
правата на управляващите и опазването на свободите били 
част от  традицията им  и повлияли на тяхната култура. Но 
присъщата за човека нужда за свобода очевидно не можело да 
се припише само на тях. Отхвърлянето на комунизма в големи 
райони на света съдържа ясното послание, че Хобесиянската 
концепция за всемогъща държава не кореспондира с човешките 
наклонности. След дълги опити за изграждане на 
комунистически общества милиони хора откриха, че 
комунизмът е неспособен да задоволи техните стремежи. (1) 



 Освен това, въпреки че не можем да сме сигурни какви 
точно са политическите им предпочитания, скорошните избори 
в бившите комунистически нации разкриха желанието на 
хората значително да ограничат властта на управляващата 
институция. В това отношение те не се различават от 
американците от отминалите времена. И в двата случая хората 
настоявали за запазването на голяма автономност върху своя 
живот - необходима основа за конституционна система 
посветена на върховенството на закона. 
 Когато през август, 1990 година за първи път предложих 
на Андрей Луканов, тогава министър председател на България, 
конституцията на Съединените Американски Щати  да послужи 
като основен източник при съставянето на новата българска 
конституция, неговият отговор беше до голяма степен 
отрицателен. Той заяви че хората от тази част на света искат 
парламентарна система с върховенство на законодателния 
орган. Разделението на властта би нарушило контрола на 
народа върху собствената му съдба. Когато дискусията се 
насочи към външните инвестиции, които, както той се съгласи, 
биха били проблематични ако парламента има властта да ги 
конфискува, той започна да променя възгледите си. Идеята за 
отделен конституционен съд с властта да защитава правото на 
частна собственост и другите свободи  стана по-приемлива. (2) 
 Почти същото се случи и при другите дискусии, които 
водих през лятото и есента на 1990 година с повече от две 
дузини български длъжностни лица, съдии и юристи. В крайна 
сметка повечето от тях се съгласиха с нуждата от разделение 
на властта. Конституцията приета наскоро от българския 
парламент предполага разделение на властта, конституционен 
съд, и многостранна защита на личните права. (3) 
 Само времето ще покаже дали българите са успели да 
осъществят настоящите си политически цели. Заслужава да се 
отбележи наблюдението на Бенджамин Франклин при 
приключването на Американската Конституционна Конвенция 
през 1787. Когато го попитали, “Какво станахме в крайна 
сметка, република, или монархия?” той отговорил, “Република, 
ако можете да я запазите.” 
 По време на моите разговори разбрах, че българите нямат 



нашето уважение към съдиите. Мнозина считат че съдиите 
едва ли не са просто правителствени чиновници и някои не 
могат да възприемат мисълта че съдии могат да анулират 
закони приети от народното събрание, представляващо всички 
граждани. Идеята за специално избрана група юристи, които да 
съставят конституционен съд - целта на който е да 
интерпретира конституцията - уталожи по-голямата част от 
тези притеснения. 
 Новата Българска конституция създава такъв съд. Тя 
също така разделя властта на Президента и Събранието, но не 
по начина, по който прави това конституцията на Съединените 
Щати. Българският президент се избира отделно, има голяма 
изпълнителна власт и може да изисква събранието да 
преразгледа вече приет законопроект, но парламентът е 
институцията, която избира министър председателя и другите 
министри на кабинета. Така че въпреки че в тази конституция 
съществува разделение на властта, контрола и [balances], това 
разделение не е толкова ясно изразено като при конституцията 
на Съединените Щати. Успехът на конституционната форма на 
управление зависи от готовността на хората да приемат и да 
бъдат обвързани с легитимни правителствени решения от които 
те или много се страхуват, или определено не одобряват. С 
изключение на периода на Гражданската Война, народът на 
Съединените Щати в общи линии е уважавал упражняването на 
власт от страна на трите основни филиала на управлението. 
Вярно е, че Върховният Съд е постановявал, в случаи на 
особено спорни въпроси,  решения в полза на малки малцинства 
и срещу голямото мнозинство. Въпреки това обаче, на тази 
нация никога не се е налагало да използва сила, за да наложи 
волята на съда. Ако десетте поправки наложени според 
Хартата за Правата се броят за една, конституцията е била 
изменяна само седемнадесет пъти в течение на повече от 
двеста години. Поради своята традиция и култура 
американците са склонни да оправдаят прилагането на 
легитимна правителствена власт в подкрепа на силно 
непопулярни групи и идеи. 
 Възраждащите се нации и републики до голяма степен са 
лишени от такъв опит. Не е сигурно как върховенството на 



закона ще просъществува в такива условия. Но всъщност, тези 
страни почти нямат избор в това отношение. След като са 
избрали пътя на икономика подчинена главно на частни 
пазарни механизми, те сега трябва законово да осигурят тези 
системи; в противен случай би пострадала способността им да 
изпълнят финансовите си задължения, а без това не може да 
съществува свобода. 
 Съвременният опит е категоричен, че възраждащите се 
нации биха спечелили от пазарна икономика. Това се 
потвърждава от историята на нации в целия свят, много от 
които имат минимален опит в свободното предприемачество. 
Тези нации се различават една от друга исторически и културно 
и включват: Тайван, Южна Корея, Тайланд, Исландия, 
Малайзия, Мавритания и Ботсвана. В по-нови времена южно и 
централно американските държави Чили, Аржентина, Боливия, 
Парагвай, Еквадор, Мексико и Ел Салвадор започнаха да 
изграждат свободна икономическа политика премахвайки 
икономическите ограничения, приватизирайки бизнеса и 
премахвайки препятствията за свободна търговия - до този 
момент със значителен успех. 
 Културата може и да е фактор в икономиката на една 
нация, но този фактор в никакъв случай не е толкова значим 
колкото икономическия стимул. Съществуването на 
икономически стимул е отговорно за успеха на Тайван, Западна 
Германия и Южна Корея. Липсата на такива стимули обяснява 
икономическия провал на Китай, Източна Германия и Северна 
Корея. Преминаването към пазарна система може да окаже 
огромно влияние. Започнатата през 1978 година прогресивна 
деколективизация на китайските селскостопански земи 
“доведе до огромен подем в продуктивността...Китай се 
превърна от вносител на храна в износител.” Това възраждане 
на селското стопанство “стимулира един възход в китайската 
селскостопанска промишленост, чиято производителност се 
увеличи със смразяващите 400% между 1981 и 1986 и която 
само през 1987 нарасна с още 36%.” (5) 
 Като върховен официален документ, конституцията на 
възраждащите се страни трябва да отразява и поощрява 
решимостта им да изградят свободно общество. В следващите 



страници ще изложа условията и разпоредбите, които считам 
че трябва да съдържа конституция, посветена на 
поддържането на едно свободно общество, заедно с 
обосновката и философията заложени в тях. Следва един 
примерен модел за конституция (Приложение 1) заедно с копие 
от Конституцията на Съединените Щати (Приложение 2).     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
Конституционният опит на Съединените Щати 

 
I. Властта и Свободата 
 
 Голяма грижа на съставителите на конституция е 
определянето на това колко власт трябва да бъде дадена на 
управляващите. За комунистическите лидери отговорът е прост 
- управлението трябва да притежава абсолютна власт. 
Отговорът на съставителите на Конституцията на Съединените 
Щати е бил доста по-различен. Държавата съществува за 
благото на народа; човешкото същество не съществува за 
благото на държавата. Управлението на държавата трябва да 
има само толкова власт, колкото е необходима за осигуряване 
на свободата и собствеността на хората. Вярвайки, че са 
постигнали тази цел, съставителите не включили харта за 
правата в оригиналната конституция, ратифицирана през 1788. 
Затова, в периода на ратификацията, Александър Хамилтон  
(съставител и значим политически водач) спорил против 
прилагането на харта за правата, защото считал че това е 
повърхностно. Властта на управлението е достатъчно малка, 
написал той, че то не представлява заплаха за индивидуалните 
свободи. (6) 
 Американската конституция била написана във време, 
когато идеите за естествените права и ограничената 
управленска власт преобладавали сред интелектуалните 
кръгове. Писанията на английския философ Джон Лок (1632-
1704) и правните  коментатори Едуард Кок (1552-1634) и Уилям 
Блакстоун (1723-1780) оказвали голямо влияние. Според Лок, 
организираното общество е основано на социална маса 
определяща властта на управляващите и ограничаваща тяхната 
власт върху индивида. Законодателната власт не трябва да 
лишава индивида от основните му права - първо, защото 
социалната маса не е дала такава власт на управлението и 
второ, защото ролята на управлението е да играе решаваща 
роля в опазването и поддържането на тези права. 
Ограниченията върху управленската власт са били централен 
елемент в теорията на Лок.  



 
Не може да се предполага, че [индивидите] биха 
възнамерявали, дори и да имаха властта да го направят, 
да дадат на един, или повече, абсолютната власт върху 
техните личности и имоти и да дадат в ръцете на 
магистрата силата да упражнява своята неограничена 
власт своеволно върху тях. Това би ги поставило в по-
лошо положение от естественото състояние на нещата, 
при което те имат свободата да защитават правото си 
срещу посегателство от страна на други и на равноправна 
основа имат силата да защитават правото си, независимо 
дали това право е застрашено от един човек, или от много 
в комбинация. (7)  
 [Управлението] не може да отнеме от когото и да 
било част от неговата собственост без неговото съгласие. 
Тъй като запазването на собствеността е причината за 
съществуване на управлението, и също така е причината 
хората да образуват общество, то това само по себе си 
предполага и изисква хората да имат собственост. 
Положение при което хората загубват собствеността си 
образувайки общество, точно с цел да загубят 
собствеността си, е абсурд, прекалено голям за да бъде 
споделян от когото и да било. (8)  
 
   

 Кок вярвал, че конструктивните закони са отражение на 
по-висшите закони на “истинското право и здравия разум” и 
трябва да създадат основа за създаването на управление с 
ограничени правомощия при което съдилищата, по силата на 
преценката на своите съдии, биха били способни да запазят 
присъщите характеристики на социалната маса. 
 Блакстоун писал за законите на Англия и ги разглеждал 
като гарантиращи индивидуалната автономия. Той определял 
като абсолютни правото на живот, свобода и собственост. 
Блакстоун вярвал, че основната цел на обществото е да 
защитава тези абсолютни права, които са обект само на 
“присъщите им ограничения, които са толкова фини и умерени, 
както ще се види от по-нататъшното изследване, че никой 



чистосърдечен човек не би пожелал липсата на тези 
ограничения.” За да защитят тези права когато те са 
застрашени, хората били упълномощени, първо, да търсят 
правосъдие; второ, да отправят петиция към краля и 
парламента; и накрая, да използват въоръжена сила. (9)  
 Когато, през 1787 година е била съставена конституцията 
на Съединените Щати, отношението на хората на америка към 
управлението било много подобно на настоящото отношение на 
хората от източна европа. Те били изпитали върху себе си 
тиранията и търсели политическа система, която да предполага 
максимални свободи. Конституцията на Съединените Щати 
отразява тази перспектива. За съставителите на конституцията 
разделението и обуславянето на властта, контрола и [balances] 
между клоновете на управлението, и прегледа по реда на 
надзора с цел осигуряване на свободите били политически и 
икономически идеи целящи предпазването на индивида от 
подтисничеството на управлението в неговия личен, бизнес и 
професионален живот. Обществото щяло да спечели от това, 
защото свободата се считала за най-големия стимул към 
човешки прогрес. Същите аргументи са приложими и днес. 
Хората на Съединените Щати разчитат на свободата да 
разширяват разбирането и културата си и също така да се 
снабдяват с храна, облекло и подслон. До този момент не са 
измислени по-добри средства в служба на тези нужди. 
 Същността на американското конституционно мислене е, 
че силите на продуктивността, предпазването и творчеството 
разчитат основно на интелектуалният и търговски пазар, а не 
на управлението. Така че може и да е вярно, че 
интелектуалците и предприемачите действат главно в името на 
собствения си интерес, но за правителствените длъжностни 
лица може да се каже същото. Първата група, обаче, прави 
много повече за благото на обществото.  
 
II Разделение на властта   
 
 Формата и характерът на управлението е от основно 
значение при съставянето на конституция. Правовите общества 
се различават в структурите на своите форми на управление. 



Някои са избрали парламентарната система, а други - 
системата на разделение на властта. Вероятно повечето 
съвременни конституции съдържат елементи и от двете. 
Съединените Щати е нацията, която първа създаде системата 
на разделение на властта през 1787 година и все още я 
поддържа, двеста години по-късно. При тази система 
гражданите на Съединените Щати са върховни в своя 
суверенитет освен, че те винаги трябва да се съобразяват с 
други лица, упражняващи основните си права. 
 Приемането на конституция е най-важното политическо 
събитие в историята на една нация. В този процес хората 
поверяват правата си на определено административно тяло, 
което оттам насетне ще може да упражнява контрол върху тях. 
Хората трябва да бъдат много внимателни при това поверяване 
на власт по няколко причини: 1. Свободата е естествено 
състояние за хората и без нея ценността на живота намалява, 
2. Индивиди, свободно упражняващи своето творчество, 
изобретателност и продуктивност  са отговорни за най-
големите постижения на обществото, и 3. Управлението може 
да използва властта си по неуместен или тираничен начин.  
Въпреки това малцина отричат необходимостта от управление, 
което да защитава хората от техните собствени ексцесии и от 
нарушаването на вътрешните и външни интереси. 
 Преди двеста години, американците, изправени пред тази 
дилема за свобода и власт са намерили очевидното 
разрешение: да създадат управление, което би било 
достатъчно силно, за да ги защитава, но не достатъчно силно, 
за да ги подтиска. Джеймс Мадисон, най-влиятелният 
съставител на конституцията на Съединените Щати, описал 
този проблем по следния начин: “В съставянето на управленски 
апарат от хора, които да упражняват власт върху хора, най-
голямата трудност лежи в това: Трябва първо да дадеш силата 
на управлението да контролира управляваните; и като 
следваща стъпка, да го задължиш да контролира самото себе 
си.”(11) 
 Хората на тогавашната Америка отхвърлили 
парламентарната система, тъй като тя предполагала цялата 
управленска власт да се съсредоточи в едно административно 



тяло. Те вярвали че когато неограничена власт се даде на цар 
или на парламент, независимо колко добронамерени биха били 
те, има значителен риск тази власт да се упражни тиранично. 
 Вместо това съставителите на конституцията на 
Съединените Щати избрали система, която разделила 
управленската власт в законодателна, изпълнителна и 
съдебна. Ако управленската власт е разделена така, че 
прокарването на определена политика да е възможно само при 
законодателно постановление, изпълнително   провеждане и 
съдебна интерпретация, тогава ще е невъзможно група лица да 
наложат волята си неконтролирано.(12) 
 Както е обяснил Мадисон, 
 

Натрупването на цялата власт, законодателна, 
изпълнителна и съдебна в едни ръце, независимо дали 
става въпрос за един човек, няколко, или много, и 
независимо дали  е наследствено, самозвано или изборно, 
може с право да бъде определено като самата дефиниция 
на тиранията.(13) 

 
 
 Освен че функционира отделно, всеки клон на 
управлението на Съединените Щати има определена власт 
върху останалите. Целта е да се създадат достатъчно 
предпоставки за контрол и [balances] върху упражняването на 
авторитета на управлението.  По тази причина значимите 
въпроси повдигнати от Президента трябва да бъдат приемани с 
мнозинство от Сената (включително Върховния съд и 
федералните съдии), а междудържавните договорености 
постигнати от Президента трябва да бъдат приемани с две-
трети мнозинство. Конгресът съставя съдилища с по-малък 
авторитет от върховния съд и има властта да контролира 
процеса на съдебното обжалване. Президента има право на 
вето върху решенията на законодателния Конгрес и неговото 
вето може да бъде отменено само при две-трети мнозинство на 
Конгреса. Президентът назначава Върховния Съд и всички 
федерални съдии, но отново само със съгласието на Сената. 
Конгресът има право да обявява война и да я финансира, но 



Президентът е Главнокомандващ на въоръжените сили. 
Накратко целта на конституцията е така да разпръсне властта 
в различните й аспекти, че за определена група да стане много 
трудно да придобие значителна власт върху американското 
управление. 
 В едно решение от 1983 година, което силно подкрепя 
системата на разделение на властта, Върховния Съдия Бъргър 
потвърждава, че изискванията поставяни от нея са нищожна 
цена за благата на свободата: 
 

Изборите направени при съставяне на конституционната 
конвенция затрудняват работата на управлението и тя 
често изглежда тромава, непродуктивна, дори 
неефективна, но тези трудни избори бяха съзнателно 
направени от хора, които са живели под управление, 
което е позволявало произволни решения на 
управлението да минават непроверени...при всички 
очевидни недостатъци на упадъка, неподредеността и 
потенциала за подтискане все още не сме намерили по-
добър начин за защитаване на свободата от този да 
ограничим упражняването на власт със внимателно 
изработени постановки залегнали в конституцията.  

 
 

Както казва Бъргър, едно централизирано [unitary] или 
парламентарно управление може по-бързо да взима решения, 
но това може да става за сметка на индивидуалното 
достойнство и автономност. Освен това по-новата световна 
история потвърждава, че що се отнася до истинския напредък 
на обществото, свободата е много по-ценна от авторитета. (15) 
“Упадъка, неподредеността и потенциала за подтискане”, както 
казва Бъргър, са напълно победени от материалните и 
интелектуални ползи от свободата. 

Съвсем ясно е, че законодателството е затруднено при 
разделната система, съществуваща в момента в Съединените 
Щати, както показва по-новата история. Президентът Джордж 
Буш наложи вето върху повече от две дузини мерки, гласувани 
от Конгреса, който от своя страна успя само в един от случаите 



повторно да гласува успешно срещу президента. Това не може 
да се случи при система в която парламентът е върховния и 
абсолютен държавен авторитет на нацията. От прегледа на 
американската история се вижда, че законодателни актове 
често са се проваляли поради президентско вето, или решение 
на Върховния Съд. 

Въпреки това към разделната система съществуваща в 
Съединените Щати са отправяни малко критики. Американците 
могат да критикуват определени президентски, или съдебни 
действия, но много рядко критикуват разделението на властта. 
Петдесетте щата на съюза също използват системата на 
разделение. В общи линии хората са съгласни, че правото на 
вето на президента води до по-добри, по-смислени и по-
демократично основани закони, както се вижда и от 
основаването на нацията от Александър Хамилтон: 

 
Колкото по-често предлаганата мярка е подложена на 
разглеждане, толкова по разнообразни са 
обстоятелствата, от които изхождат  онези, които я 
разглеждат, и толкова по-малка е вероятността да се 
стигне до грешки поради твърдоглавост, или поради 
заразата от някоя обща страст, или интереси. Много по-
малко вероятно е каквито и да били погрешни възгледи да 
повлияят на всички части на управленския апарат в един 
и същи момент, и по отношение на една и съща цел, така 
че да подведат всеки един от членовете му. (16) 

 
Подтиснически мерки все още могат да преминат през 
законодателния и изпълнителния клонове, но е по-малко 
вероятно да бъдат одобрени от съдебния клон: 
 

Пълната независимост на юридическите съдилища е 
особено съществена при една ограничена Конституция. 
Под ‘ограничена конституция’ разбирам такава, която 
съдържа определени изключения по отношение на 
законодателната власт;...Такива ограничения на практика 
могат да бъдат запазени само чрез посредничеството на 
юридически съдилища, чието задължение трябва да бъде 



да определят всички действия, противоречащи на смисъла 
на действащата Конституция. Без това, всички 
позовавания на права и привилегии не биха означавали 
нищо. (17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Власт и ограничения върху дейността на 
Законодателния орган и Президента 

 
I Ограничаване на правомощията на законодателния орган 
 
 В една система, в която властта е разделена, 
законодателното тяло трябва да споделя властта си с 
изпълнителното и юридическото. Докато първоначално целта 
на конституционното управление при западните общества е 
била да ограничи властта на монарха, основната съвременна 
цел сякаш е да бъде ограничена законодателната власт. Когато 
е била съставена конституцията на Съединените Щати, общото 
мнение е било, че най-голямата заплаха за свободата се крие в 
разширяването на властта на законодателните органи: 
 

Сякаш се отделя повече внимание на ограниченията при 
дейността на управлението, отколкото на функциите, 
които едно управление трябва да изпълнява. На 
управленските структури трябва да бъде забранена 
намесата в личните свободи на личността, сигурността, 
собствеността, свободата на словото и свободата за 
избиране на религия. Следователно гаранция за 
свободата е даването в ръцете на управляващия колкото 
може по-малка власт и заобикалянето му с многобройни 
ограничения - за да се уравновеси властта. (18) 

 
Джеймс Медисън и повечето от другите съставители на 
конституцията са вярвали, че законодателната власт 
представлява сериозна заплаха за свободата. Вижте, 
например, неговите наблюдения в Федералист No. 48: 
“Навсякъде законодателния отдел разширява сферата на 
дейността си и засмуква цялата власт в своя устрем...” 
“Желанието на хората да стигнат до крайност в желанията и 
предпазливостта си върви срещу предприемаческата амбиция 
на този отдел.”(19) 
 Други водещи съставители не са били по-малко скептично 
настроени срещу законодателите. Хамилтон заклеймил 



държавните законодатели за това, че не успели да опазят 
търговските права. (20) Губернаторът Морис открил във всеки 
щатски  законодателен отдел “ексцесии, насочени срещу 
личната свобода, частната собственост и личната безопасност,” 
(21) и Едмунд Рандолф представил Вирджинския План към 
Конвенцията за да се преодолеят “турболенцията и глупостите 
на демокрацията.”(22) 
 Тези емоции очевидно не са присъщи само на 
американския опит. По тази причина законодателите трябва да 
бъдат внимателно избирани, трябва да взимат честни и уместни 
решения и не трябва да имат властта да подтискат хората и да 
контролират области, в които не са компетентни. 
 По целия свят законодателите се избират или с 
болшинство или с отчасти пропорционална система, или с двете 
заедно. След като веднъж поемат длъжността си 
законодателите трябва да бъдат задължени да следват 
адекватен процес, който да дава гаранции, че законите, които 
те приемат са в съответствие с намеренията им. Преди да 
гласуват законопроекти, комисиите трябва да ги изучат и 
приемат, и законодателите трябва ясно да осъзнават статута 
си по отношение на законодателния календар. За да се 
избегнат сделки и компромиси поради определени интереси, 
един законопроект не трябва да адресира повече от една 
основна тема, която трябва да фигурира в заглавието му. В 
противен случай може да се сключат сделки между 
поддръжници на различни позиции с цел постигане на 
мнозинство, извън възможностите на всяка една от групите 
поотделно. По същия начин финансовите законопроекти трябва 
да визират само изразходване на пари и не трябва да 
постановяват никакви други действия, или поведение. 
 Трябва да бъде ограничена властта на законодателите 
върху каквато и да била легитимна частна дейност и 
поведение. Конституцията на Съединените Щати забранява 
законодателите да гласуват закони, които постановяват 
наказание за поименни нарушители или лесно определими 
членове на дадена група. (23) Управлението не трябва да 
лишава лица от техните права, освен ако няма много силна 
обосновка, за да го направи. При липсата на такава причина, 



управлението няма основа за подтискането на индивидуалната 
инициатива и предприемачество от които зависят израстването  
и постиженията на обществото. 
 Законодателите не са компетентни да контролират 
повечето от въпросите засягащи частния сектор. В едно 
общество, което цели поощряване на индивидуалните 
възможности за реализация, управлението не трябва да 
притежава или да се разпорежда със собственост, освен когато 
това е необходимо, за да се осигурят основни служби и 
удобства, които в противен случай биха били недостъпни. 
Предназначението на едно управление е да управлява, а това 
по принцип  не включва притежаването или обслужването на 
собственост, или инвестиции. (виж Глава 6) 
 Законодателната власт не трябва да бъде оторизирана да 
приема закони със задна дата; всички закони трябва да бъдат 
съставени така, че да започват in futuro. Смисълът на това 
правило е едновременно морален и прагматичен. По принцип е 
неморално една власт да накаже човек, който е действал 
според съществуващите закони, независимо дали в 
последствие определеното действие е било постановено за 
незаконно или в последствие човекът е лишен от права, 
произтекли от действието му. Предварителното огласяване на 
законите защитава индивида от своеволни правителствени 
правила или управници. В криминалната област законите със 
задна дата са повсеместно заклеймени като закони ex post facto. 
(ex post facto закон е такъв закон, който обявява едно действие 
за наказуемо по начин, по-който то не е било наказуемо когато 
е било извършено.) Гражданските закони със задна дата не са 
по-приемливи, тъй като принципите са същите. Вижте 
наблюденията на съветника Джеймс Кент в това отношение: 
 

По принцип няма разлика, нито се налага такава на 
практика, между между криминално законово наказание, 
наложено на човек, за извършено невинно минало 
действие и наказването му по силата на цивилен закон с 
лишаването му от законно придобито право.. Разликата 
може да бъде намерена само в степента на подтискане, а 
историята ни учи, че управление, което съзнателно 



нарушава едното право скоро ще наруши и другото. (25) 
 
 Гражданските закони със задна дата са безсмислени и от 
прагматична гледна точка. Налагайки нови ограничения те 
увеличават риска от икономически провал и следователно 
обезкуражават собствеността и инвестициите. Има времена, 
когато сигурността на държавата и нейния народ изисква 
гласуването на закони със задна дата. Тези изключения трябва 
да включват закони или ограничения, влезли в сила в условия 
на катастрофи и целящи запазването на законността и реда; 
закони или ограничения забраняващи, ограничаващи или 
отменящи действия или употреби вредящи на общественото 
здраве и безопасност; и закони и ограничения смъкващи 
стойността на собственост или търговска сделка на 
относително по-малък процент от пазарната й стойност. (26) 
 Законодателите постоянно са притискани от частни 
групировки търсещи закони в техен собствен интерес. Но 
управлението не трябва да има властта да облагодетелства 
определени лобита и групи. Законодателната власт трябва да 
бъде възпряна от даването на което и да било частно лице или 
група от лица каквито и да било специални или изключителни 
права, привилегии, имунитет, или предпочитания. В 
Съединените Щати много частни групировки притискат 
законодателната власт така че тя да действа в тяхна полза и 
доста често успяват в тези си усилия. Конгреса и щатските 
законодатели прикриват тези маневри твърдейки, че закона е 
бил променен само с цел да служи на определени народни 
интереси. Но ако целта му е да обслужва интересите на 
определени лица за сметка на други, този закон не би трябвало 
да е валиден. Този проблем е особено голям при 
представителното управление и ще бъде обсъден в по-големи 
подробности по-надолу при отношението му към 
ограничителното законодателство (Глава 5 и 6 ). 
 В предложения модел за конституция в Приложение I, 
властта на законодателната власт е значително ограничена. 
Тези ограничения върху авторитета на управлението не трябва 
да са причина за притеснение - особено във възраждащите се 
държави. Комунистическите водачи са гласували или наложили 



безброй закони за да облагодетелстват своите управници и 
винаги са били готови да приемат още “в името на народа”. Като 
резултат от това комунистическите нации имаха изобилие от 
закони, но, както се оказа, за сметка на храна, облекло и 
подслон. Проблемът беше в това, че комунизмът 
идентифицираше общественото благо с все по-централизирана 
власт. 
 За разлика от това, пазарно ориентираните страни 
постигнаха много повече блага за народите си следвайки 
обратния принцип, приравнявайки обществения интерес със 
личната свобода. Капиталистическите държави като 
Съединените Щати разчитат на личната изобретателност, 
творчество и продуктивност за подобряването и израстването 
на обществото. Историята потвърждава, че свободните умове, 
сърца и тела са отговорни за най-големите социални 
постижения. 
 
 II Властта на Президента 
 

В едно управление, основано на разделение на властта 
Президентът е главният изпълнителен служител на нацията, 
натоварен с прилагането на нейните закони. В Съединените 
щати президентската институция има също така и значителна 
законодателна власт, като правото на вето и формулирането и 
провеждането на външната политика. (За да бъдат 
действителни, споразуменията постигнати от президента 
трябва да бъдат гласувани от две трети от Сената.) 
 
 А. Правото на Президента на Вето 
 Нуждата от право на вето подобно на това на 
американския президент е доста спорен въпрос във 
възраждащите се страни. Според Конституцията на 
Съединените Щати Президента може да наложи вето върху 
вече приети от конгреса решения и това вето може да бъде 
анулирано с две трети от гласовете на този орган. Критиците 
твърдят, че това вето дава монархическа, или диктаторска 
власт в ръцете на Президента, докато поддръжниците 
отговарят, че това е разумна и желателна част от 



законодателния процес. Изпълнителното вето е утвърдена 
институция в Съединените Щати и докато специфичното му 
прилагане може да подбужда значителен протест, принципът 
като такъв не се оспорва. Всеки щат в нацията има подобна 
власт, или по- специфичната власт на линейно вето (обяснено в 
глава 6 при III “Постановления за Данъците и Изразходването 
на средства”). Успеха на тази институция изисква внимателно 
разглеждане на въпроса за изпълнителното вето от страна на 
съставителите на съвременни конституции. 
 Като ограничение на законодателната власт, 
президентското вето е съществен елемент от системата за 
разделение на властта. Европейците, обаче, са в момента по-
благоразположени към парламентарната система, опирайки се 
на теорията, че тя е по-демократична форма на управление. 
Въпреки това те са готови да се отклонят от нея в две 
отношения: съдебно преразглеждане и някои форми на много 
ограничено вето и власт за помилване. Що се отнася до избора 
на законодатели съвременните Европейски политически водачи 
приемат мажоритарната или пропорционалната система на 
гласуване или комбинация от двете. Това се прави с цел да е 
сигурно, че властта ще бъде истински представител на народа.  
 “В гласуването всички граждани трябва да са 
равнопоставени” е една общоприета идея на демократичните 
общества, но тази идея е много трудно да се осъществи на 
практика (виж Глава 6). Очевидно, областите в които са 
гласоподавателите трябва да са с еднакво по брой население, 
но това не гарантира, че разделителните граници в тези 
области няма да разделят големи групи от гласоподаватели. 
Американската [civil rights litigation] е показала, че определянето 
на границите между районите може да разцепи на няколко 
малки блока значителен расов или етнически блок. Например, 
за да се увеличи изборната сила на чернокожите 
гласоподаватели, един разделителен план за Ню Йорк раздели 
един Хасидско Еврейски квартал който преди е бил включен в 
един избирателен блок. Когато това било оспорено Върховният 
съд на Съединените Щати оправдал решението като 
съответстващо на Акта за Изборни Права от 1965, който целял 
да предотврати разцепването на райони, поставящо в 



неизгодно положение чернокожите гласоподаватели. (27) 
Самото гласуване на акта свидетелства за трудностите при 
осигуряване на еднакво участие в изборния процес. 
 Пропорционалистите настояват, че независимо колко 
равномерно по отношение на населението са разделени 
районите, малцинствата ще бъдат онеправдани в много райони 
и като резултат на това няма да получат адекватно 
представяне. Само давайки на малцинствените интереси 
пропорционално представяне може да се говори за истинска 
представителност на законодателната власт. 
 Поддръжниците на мажоритарната система отговарят, че 
пропорционалното представяне дава прекалено голяма 
законодателна власт в ръцете на  малцинствата, при което 
положение никоя група няма мнозинство и трябва да разчита на 
гласовете на малцинството за да го получи. Наистина има 
малко съгласие по това какво всъщност е истински 
представителна законодателна власт. Двете трети гласове, 
които се изискват от Президентското вето според 
конституцията на Съединените Щати целят  да се осигури 
истинското представяне на волята на хората по отношение на 
взимането на определени мерки. 
 Един президент при разделно управление не е нито 
диктатор, нито монарх; той, или тя винаги представлява народа 
и отговаря пред него. Не е вероятно президента да упражни 
правото си на вето освен ако въпросът не е от голямо значение. 
Нито пък той или тя е вероятно да си навлекат неодобрението 
на законодателите, поставяйки вето върху определена мярка, 
освен ако случая не го изисква. Така че, в същността си, 
изпълнителното вето е в съзвучие с най-висшите идеали на 
процеса на взимане на демократични решения, изискващо по 
важните въпроси ясно мнозинство от представителите на 
хората да определят съдбата на нацията. 
 
  
 Б. Власт по отношение на назначаването 
 
При разделната управленска система на Съединените Щати 
основните носители на изпълнителната власт се назначават от 



президента и те, заедно с президента съставят кабинета. 
Президента споделя властта за назначаване с Конгреса до 
такава степен, че последния трябва да утвърди значимите 
индивидуални назначения. Конгресът пише правилата от които 
трябва да се ръководят разделите на кабинета и осигурява 
финансирането им, но членовете на кабинета и съответните им 
отдели до голяма степен отразяват политическите и 
философски възгледи на Президента. 
 Кабинетът при една парламентарна система е изграден на 
различна основа. След като там няма отделно изпълнително 
тяло, най-висшите изпълнителни длъжности се назначават и до 
голяма степен контролират от законодателната власт. 
Проблемът при тази форма на управление се свежда до 
монопола на властта. Членовете на правителството е по-малко 
вероятно да упражняват своеволно властта си ако са 
подчинени на два различни клона от управлението, а не на 
един. 
 
 В. Властта да помилва нарушителите 
 
 Конституцията на Съединените Щати дава на Президента 
властта да помилва онези осъдени за престъпления срещу 
федералното правителство. Тази власт е интерпретирана така, 
че включва  смекчаване на наказанието, обявяване на 
амнистия за определени класи и групи и поставяне на условия 
за помилване. Тази власт е една допълнителна пречка за 
упражняването на управленска власт върху хората. 
 
 Г. Ролята на президента при парламентарната система 
 
 Разбира се една нация не е нужно да следва 
американската система на разделение на властта и да дава на 
отделно избран президент значителна власт. Обаче ако една 
държава следваща парламентарната система даде на 
президента такава власт тя ще спечели много от добрите 
страни на разделеното управление. Трябва да се помисли за 
овластяването на президента да взима участие в критични 
управленски решения, които при обикновени обстоятелства не 



биха се считали в рамките компетенцията на тази институция 
при парламентарно управление. Френската конституция, която 
предполага отделен избор на президента, със седем годишен 
мандат, предлага напътствия в това отношение. (28) Според 
нея, френският президент има следните права: 
 

1. Той назначава министър председателя и другите 
членове на правителството по препоръка на министър 
председателя (т. 8). 
 
2. Той може да изиска от парламента да преразгледа 
закон, който е бил приет, или отделни части от него (т.10). 
 
3. Той може да разпуска веднъж годишно народното 
събрание и да изисква да бъдат проведени нови 
парламентарни избори (т.2). Това е онази част от 
парламента избрана пряко. Президента и кабинета не са 
повлияни от това решение и могат да управляват без 
никакви задръжки наложени от законодателния орган. 
 
4. Той е главнокомандващ на въоръжените сили (т.15). 
 
5. В случай на чрезвичайни обстоятелства той може с указ 
да упражни изпълнителна власт, която може да ограничи 
конституционната власт (т.16)  
 
6. Той притежава властта да помилва (т.17) 
 
7. По препоръка на правителството, или парламента той 
може да свика референдум по отношение на въпроси по 
организацията на управлението и някои други въпроси от 
национално значение (т.11) 

 
 Сами по себе си това не са много широки пълномощия. 
Обаче те трябва да бъдат разглеждани като част от 
съвкупността от управляващи институции, което също включва 
законодателния и съдебен апарат, които от своя страна също 
имат значителна власт. За да предпази от злоупотреба с тези 



власти от страна на президента една конституция трябва да 
предвиди средства за контрол и [ballances] в другите клонове 
на властта като например правото на законодателната власт да 
обвини в държавна измама, необходимо законодателно 
съгласие за упражняване на определена власт и юридическо 
преразглеждане. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
Административен апарат 

  
 
В съвременният свят е възникнала една четвърта форма на 
управление, която за мнозина притежава власт, равносилна на 
останалите три. Този клон се състои от комисиите и агенциите 
създадени от законодателния орган с цел да прилагат 
законодателните правни норми. Бизнесмени и обикновени хора 
се консултират и се сблъскват с тези управленски структури 
постоянно по въпроси засягащи производството, търговията, 
селското стопанство, разделянето на територии, строежа, 
настаняването, издаването на лицензи, полицията, социалната 
осигуровка, добруването, околната среда, здравето и т.н. Тези 
агенции и комисии винаги се подчиняват на конституционни 
стандарти, защитаващи хората, и въпреки че не са изборни, 
трябва да подлежат на колкото се може по-обширен 
демократичен контрол. 
 Един конституционен съд трябва да има юрисдикцията да 
разглежда жалби по отношение на нарушения на 
конституционните постановки от страна на административните 
институции, независимо дали става въпрос за процедурни или 
съществени нарушения. Административните институции са 
създания на законодателната власт и нямат повече 
правомощия от самото законодателство, което ги е създало. 
Нито пък е редно те да имат законодателна власт. Според 
американската система, законодателния орган не може да 
прехвърли законодателните си права на друга група. Теорията 
залегнала зад това е, че избирайки кандидати за институцията, 
гласоподавателите са натоварили определени хора с взимането 
на политически решения. Те не са дали тази власт на 
неидентифицираните лица съставящи агенциите и комисиите. 
От основна важност е законите да бъдат изработвани от онези, 
които са били избрани с тази цел, а не от назначени чиновници, 
които не носят отговорност пред гласоподавателите. Както е 
казал Джон Лок преди почти три столетия: 
 

Властта на Законодателството произтича от хората по 



силата на позитивно съзнателно овластяване и не може 
да се различава от онова, което се има предвид при това 
овластяване, което дава право за създаване на Закони, а 
не на Законодатели. Законодателството няма властта да 
прехвърля своя авторитет по отношение на съставянето 
на Закони и да го дава в чужди ръце. (29) 

 
Голям проблем на административния закон е, че 
ограничителното законодателство при създаването на 
административно тяло често не е специфично по отношение на 
властта на това тяло, и може двусмислено да го натовари с 
упражняване на законодателна власт. Както обяснява 
Върховния Съдия на Съединените Щати Джъстис Бренан, 
 

Формулирането на политика е основната отговорност на 
законодателната власт, поверена й от електората, и до 
степента до която Конгреса прехвърля властта при 
неуточнени стандарти тази политико-определяща функция 
се прехвърля в ръцете на други агенции, които не са 
отговорни в същата степен пред народа. (30)  

 
  
 Този проблем заслужава конституционно внимание. 
Законодателния апарат  не трябва да прехвърля 
законодателната си власт на комисия, а трябва вместо това да 
определи основните правила в съответствие с които комисията 
да действа, като взима предвид евентуалната нужда за 
контролиране на дейността в определени ситуации. Ролята на 
административното тяло е да адаптира законодателството към 
съвременните условия включващи детайли с които 
законодателния орган пряко не може да се занимава. (31) 

 
 “Истинската разлика...е между прехвърлянето на права за 
създаване на закони, което по необходимост включва и 
прехвърляне на правото за преценка какви трябва да 
бъдат тези закони, и прехвърляне на авторитет за 
взимане на решения по отношение на тяхното изпълнение, 
които да бъдат упражнени в съответствие със закона. 



Първото не може да бъде направено; по отношение на 
второто не може да се отправи критика.” (32) 

 
 Очевидно, колкото повече власт се упражнява от страна на 
законодателите, толкова по-неизбежен става проблема с 
административната власт. Един много важен момент при 
налагането на ограничения от страна на законодателната власт 
е, че като резултат от това много важни решения засягащи 
живота, свободата и собствеността ще бъдат взети от 
политически назначени администратори, които не са обект на 
одобрение от страна на гласоподавателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
Съдебната власт  

 
I. Функцията на съдебната власт. 
 
Защитата едновременно на свободата и властта изисква 

една независима юрисдикция, която да е достатъчно 
овластена, за да контролира действията на законодателите и 
изпълнителната власт така че те да са в съответствие на 
конституцията. Съдебната власт в Съединените Щати има 
правото да анулира законодателни актове които са 
противоконституционни и, при определени обстоятелства, да 
изисква компенсация за противоконституционни действия. 
Засегнатите страни трябва да имат разумен достъп до 
съдилищата, за да могат да защитят правата си. Когато 
интерпретира конституцията съдебната власт има силата само 
да анулира и обезсилва закони, но не и властта да налага 
такива.  

Тази власт на окончателно юридическо преразглеждане 
може да се повери на един върховен съд с обща юрисдикция 
(като Върховния Съд на Съединените Щати) или на един 
конституционен съд, чиято юрисдикция е ограничена само в 
рамките на конституционните въпроси (като Германския 
Конституционен Съд). Поради огромната им власт, членовете 
на такива съдилища трябва да бъдат избирани много 
внимателно. В Съединените Щати членовете на девет членния 
Върховен Съд се назначават доживотно от Президента със 
съгласието на Сената. От друга страна френският 
Конституционен Съвет също се състои от девет члена, но 
техният мандат е ограничен на девет години. Една трета от 
членовете се сменят на всеки три години. Президента на 
Републиката, Президента на Сената и Президента на 
Народното Събрание назначават всеки по трима членове. (33) 

 Въпреки, че вероятно ще приемат този модел, 
източно европейците сякаш се притесняват от възможността за 
юридическо преразглеждане на конституционните спорове. Те 
сякаш се чувстват по-удобно разчитайки на законодателния 
орган за защита на правата си, а не на юридическия. (34) 



Проблемът при такова мислене е в това, че всъщност 
индивидуалните права са точно имунитета по отношение на 
законодателен контрол. Ако приемем, че законодателната 
власт вече е изпълнила защитната роля - това ще рече, че е 
осигурила свободата - чрез създаването на закони, то тогава тя 
повече няма никаква функция. Сблъсквайки се с 
предизвикателства, заложени във вече приетите закони, 
законодателите биха действали от свое собствено име. 
Авторите на дори най-подтисническите закони едва ли биха 
повярвали че собствените им закони са неразумни. 

Отговорността за защитаване на правата принадлежи на 
отделен клон на управлението - юридическата власт. Например 
притежателите и инвеститорите трябва да са имат гаранции, че 
няма да бъде позволено на законодателната власт да им 
конфискува активите. Когато една група пожелае да придобие 
собствеността, или правото на собственост, принадлежащо на 
друга група, законодателната власт не би трябвало да може да 
съдейства това да се случи. (35) Хората трябва да разберат, че 
упражнявайки своите права, не са оставени на произвола на 
политиците. Законодателната власт не може да даде тези 
гаранции срещу самата себе си. 

Доводът на мнозина, които заклеймяват юридическото 
преразглеждане като недемократично е, че действията на 
законодателя по-вероятно представляват желанията на 
мнозинството. Тези хора приемат, че законите, поставени на 
обсъждане в съда са резултат от демократично контролирани 
процеси. Опитът натрупан в Съединените Щати е показал, че 
такива предположения до голяма степен са необосновани. 
Много от мерките, приети от законодателите в по-малка степен 
представляват волята на хората от юридическите решения, 
които ги анулират. Самото функциониране на изборната 
система и на законодателния процес затруднява изпълнението 
на волята на мнозинството. Много важни аспекти на 
законодателния процес са сериозно опорочени. 

На първо място, връзката между желанието на 
мнозинството и приемането на закони е доста крехка. На второ 
място, много вече приети закони са доста неефективни и в 
следствие на това без нужда лишават някои хора от техните 



свободи. На трето място, малки групи със специални интереси 
постоянно успяват да прокарат закони, които облагодетелстват 
тях, но нарушават правата на много по-големи групи от 
граждани. Четвърто, дори и при отсъствието на тези 
недостатъци законодателите все пак гласуват закони, които 
подтискат определени кръгове от обществото. Пето, 
административните агенции упражняват голямо влияние, 
налагайки правила на обществото, докато всъщност връзката 
им с общественото мнение е много съмнителна. 

Само се налага заключението, че поради присъщите си 
ограничения и недостатъци, законодателната власт не трябва 
да бъде окончателния авторитет в обществото. С много 
аргументи може да се защити тезата, че в много случаи 
законодателите не отразяват възгледите на своите избиратели. 
Също толкова убедителен е факта, че много законодателни 
актове не представляват, или влизат в противоречие с волята 
на мнозинството. Тези проблеми на легитимността произтичат 
от проблеми на компетентността. Много законодатели нямат 
знанието, разбирането, усета или времето да създадат 
ефективни и адекватни закони, които няма без нужда да лишат 
хората от техните права. Дори и когато законодателите 
притежават необходимата квалификация, ефективността на 
работата им е нарушена от нуждата от компромиси и 
обслужването на политическите интереси на важни избиратели. 

Особен проблем е влиянието, което определени групи със 
специални интереси имат върху законодателния процес. Оказва 
се, че малки групи търсещи материални или идеологически 
облаги могат да бъдат много убедителни в законодателните 
комисии. Въпреки че големи групи граждани могат да се 
противопоставят на такива законови актове, на тях им липсва 
стимул, инициатива и целеустременост за да се организират и 
съюзят. Резултатът от такъв политически дисбаланс е 
прокарването на закони, които са неизгодни на мнозинството от 
народа, а това може да навреди особено на някои индивиди 
(виж Глава 6.). 

Освен това избирателите могат да имат особени възгледи, 
които не са споделяни от обществото. Такива ситуации ни 
връщат към обширно дискутирания парадокс на гласуването: 



една мажоритарна ситуация се получава от случайната 
комбинация на първостепенни, второстепенни и дори 
третостепенни решения на отделния гласоподавател.(36) 

Един значим довод в подкрепа на юридическото 
преразглеждане е, че когато мажоритарния принцип - дори и в 
теоретическият си идеален вид, т.е. 50% плюс един - е 
директно отговорен за приемане на закони, това не би трябвало 
да бъде крайният арбитър за всичко присъщо на човека. Освен 
ако не са ограничени, мнозинствата имат правото да отнемат 
живота, свободата и да конфискуват собствеността.Те също 
имат силата да създадат диктаторски режим и деспотични 
правила и процеси. Алексис де Токевил, известният френски 
коментатор, е разбирал проблема доста добре. Той разглеждал 
мажоритарианизма като заплаха за демократичното общество: 

 
Когато мнозинството се приема като съвкупност то може 
да се разглежда като същество, чиито мнения, и най-често 
интереси, са в противоречие на тези на друго същество, 
наречено малцинство. Ако се приема, че някой човек, 
който има абсолютна власт може да я използва 
неправилно наранявайки своите противници, защо не 
може едно болшинство да бъде отговорно за същото? Не е 
присъщо на хората да променят характера си когато се 
съберат в групи; нито пък нараства търпимостта им пред 
трудностите когато осъзнават силата си. И по тези 
причини аз не мога никога съзнателно да дам на каквато и 
да била група от моите събратя неограничената власт, 
която не съм склонен да дам на дам на никой от тях по 
отделно. (37) 

 
 Александър Хамилтон е казал, че една от целите на 
управлението е да защитава и слабите, и силните. “В едно 
общество в което по-силната фракция може лесно да се съюзи 
и да подтисне по слабите, може спокойно да се каже, че 
властва анархия като в природата, където по-слабият индивид 
не е осигурен срещу насилието на по-силния” (38) 
 Милтон Фридман разглежда мажоритарианизма като 
заплаха за равенството между хората: 



 
След като елита няма право да налага волята си над 
другите, то такова право няма и никоя друга група, била тя 
и мнозинство. Всеки човек трябва да бъде свой собствен 
господар - стига да не нарушава същото това право, 
присъщо на останалите. Управлението е било създадено 
за да защити това право - не за да даде на болшинството 
неограничена власт. (39) 

 
 Заключението, че едно представително управление по 
принцип представлява волята на мнозинството от населението 
не е точно. Голям брой хора не гласуват, или не могат да 
гласуват. На мнозина често е забранено да го правят: лица под 
18 години, чужденци, хора с криминална история, лица, които не 
са били регистрирани и наскоро пристигнали граждани. 
Болшинството в определен избирателен район се определя от 
процеса, който определя границите на този район. При този 
процес могат да бъдат разделени групи от гласоподаватели 
споделящи сходни убеждения и които по този начин се 
озовават в положението на безпомощни малцинства в различни 
райони. Тези ограничения при определянето на болшинствата 
превръщат тези числово изразени мнозинства в нещо доста по-
незначително и целият този процес изглежда не по-малко 
несправедлив от юрисдикцията, ограничаваща властта на 
определени мнозинства. (40) (виж аргументите в 
Президентското Право на Вето в Глава 2.) 
 Тези ограничения и недостатъци подронват доверието в 
законодателната власт като представител на политическото 
мнозинство и окончателен авторитет по отношение на 
законодателството. Легитимността на налагането на 
ограничения по отношение на обществото намалява с 
изгубването на доверието в ролята и целта на законодателното 
тяло. Следователно се увеличава нуждата от съдебна власт, 
която да предпази свободите на онези засегнати от 
законодателството.  
 
II Защита на постулираните и непостулираните права 
 



 Конституцията би трябвало да защитава свободите на 
хората от подтиснически, своеволни, конфискационни и 
произволни закони и ограничения, независимо дали тези 
свободи са изрично постулирани в конституцията или не. 
 Особено важно е на хората обвинени в престъпление да 
бъдат предоставени всички разумни възможности да докажат 
своята невинност. Като процедурен въпрос управлението 
трябва да поеме задължението по доказване на вината на 
подсъдимия отвъд всякакво съмнение. Криминалното 
законодателство никога не трябва да бъде прилагано за 
политически или икономически цели, нито пък да бъде 
използвано за наказване на хора, които са невинни по 
отношение на извършване на престъпление. То също така не 
трябва да защитава от наказание извършителите на 
престъпление. Налагането на глоби и наказания е изцяло 
отговорност на юрисдикцията и законодателството не би 
трябвало да има власт в това отношение, освен при 
упоменаването на престъпленията и определянето на присъди 
за нарушаването на закона. 
 За да може криминалната съдебна система да се счита за 
правова и справедлива, тя не трябва при интерпретирането на 
законите да се влияе нито в полза на управлението, нито в 
полза на обвинения закононарушител и не трябва да налага 
технически бариери, пречещи на определянето на истината. По 
тази причина правните грешки извършени от полицията и 
следователите при прилагането на криминалния кодекс не 
трябва да възпрепятстват съдията или друг арбитър при 
определянето на вината на обвинения човек. 
 Един съдебен кодекс не трябва да налага наказания на 
лица, които спазват закона. Индивиди и корпорации, 
причиняващи наранявания на лица, или собственост не трябва 
да бъдат подвеждани под наказателна, или друга отговорност 
ако в определения случаи те напълно са спазили съответните 
закони. Управлението не трябва да ограничава повече от 
необходимото свободите на даден обвиняем като взима 
предвид и интересите на обществената сигурност и личната 
свобода. 
 Конституцията на Съединените Щати постулира за 



недопустимо даден човек, обвинен в нарушение, да бъде лишен 
от живот, свобода и имущество, без да му бъде дадена 
максимална възможност да потърси правна защита. 
Националният закон е построен на предпоставката, че в 
определени случаи свободата за виновните е за предпочитане 
пред наказанието на невинни. Имайки предвид тази цел и 
обвиняемите и осъдените лица се ползват с широк спектър 
процедурна защита изложена в Конституцията на Съединените 
Щати и нейните юридически интерпретации. 
 Една конституция трябва да постулира и процедурните и 
материалноправните свободи, чиято защита се счита за 
особено важна. Тъй като една конституция е резултат от 
политически процес и обикновено остава в сила за дълъг 
период от време, почти е неизбежно да се пропусне 
изброяването на някои свободи. Конституцията на Съединените 
Щати отчита този недостатък в  съответните процесуални 
клаузи, където се заявява, че никой не може да бъде лишен от 
живот, свобода или притежания без съответен съдебен процес, 
и в деветото допълнение, където се заявява, че описването на 
определени права, не може да лиши хората от другите права, 
които те притежават, и които не са изрично упоменати. 
 По повод на гореупоменатите разпоредби е имало много 
спорове за същинската власт на Върховния съд. Въпреки, че са 
били съставени доста отдавна и двете разпоредби биват 
интерпретирани да включват съвременните проблеми на 
свободата. За да се избегнат такива интерпретационни 
проблеми, на съдебната власт трябва да се даде свободата да 
защитава и постулираните и непостулираните права. 
 Освен това на практика е трудно да се обвърже един съд, 
занимаващ се с отстояване на свободите с изрични постановки 
и текстове. Съдилищата в Съединените Щати (а вероятно и 
другаде) се стремят да разтеглят значението на определени 
свободи, така че да се оправдае и защитата на 
непостулираните права. 
 Опитът на Върховния съд показва, че съсредоточаването 
на авторитета му само в съответствие с интерпретирането на 
постулираните права  не е голям проблем. Естествено 
постулирането на определено право предлага известна защита, 



докато отсъствието му не предполага никаква. Но, в течение на 
годините, съдиите показаха значително творчество в 
определянето на определени права. Например през 1989 година 
Съда обяви, че свободата на словото защитава злонамереното 
изгаряне на американския флаг (41). Съда също така, по силата 
на известното мнение Грисуолд  обяви, че правото на личен 
живот, което не се споменава никъде в текста, произтича от 
обединеното значение на първата, третата, четвъртата и 
петото допълнение на конституцията. (42) 
 Конституционното внимание трябва винаги да бъде 
насочено към свободата в негативния й смисъл като защита на 
индивида от властта на управлението. Но управлението не 
трябва по никакъв конституционен начин да бъде задължавано 
да подкрепя, помага или по какъвто и да било начин да 
субсидира частни дейности, дори и липсата на средства да 
ограничат зачетените от закона права. Както обяснява 
Върховния Съдия Рехнкуст, 
 

Нашите съдебни дела са показали, че Процесуалните 
Клаузи по принцип не утвърждават правото на 
управленска помощ, дори и когато такава помощ е 
необходима, за да се осигури живота, свободите или 
собствеността, от които управлението не би трябвало да 
лишава индивида. (43) 

 
 Върховният съдия е прав що се отнася до 
конституционното значение: от друга страна, обаче, Съдът не 
винаги е следвал това решение. В Шапиро срещу Томпсън 
(1969), (44) едно дело занимаващо се с правото на пътуване, 
Съдът сне законодателни актове в щатите и Дистрикт 
Колумбия, които постановяваха да не се оказва помощ на онези 
граждани, които отсядат там по-малко от една година. [these 
jurisdictions were, as a result, required to find a considerable amount 
of indigents drom monies that had to be obtained either from other 
programs or new taxes, thereby invading the spending and taxing 
prerogatives of legislatures.] 
 В последствие Съдът видя проблема. В Независимия 
училищен район срещу Родригез (1973) (45) съдът отказа да 



изиска увеличаване на субсидирането на училища в бедните 
райони, и в Махер срещу Рое(1977) (46) и Харис срещу МакРае 
(1980) (47) съдът отказа да нареди финансиране на абортите. В 
последните два случая, Съдът е отрекъл, че конституционното 
право на аборт изисква държавата да го плати.  “Просто не 
означава, че правото на жената на избор й дава 
конституционното правото да претендира за финансиране, 
както и това не се отнася за останалите защитени от 
конституцията избори.” Съдиите признаха, че проблемът е бил 
породен от бедността на жената, а не от постановките в 
закона. Едно решение изискващо финансиране на абортите би 
натоварило Върховния Съд с решение за това как трябва да 
бъдат изразходвани парите от социалните фондове, един 
въпрос, който е изцяло законодателен по своя характер. 
Решението на Съда е било подобно и при случая Родригез, в 
който тъжителите изискали от Съда да отмени програмите за 
събиране на данъци от собственост, които често довеждали до 
по-малки парични натрупвания в фондовете при училищата в 
бедните райони, отколкото в богатите райони.  
 За съжаление в последствие Съдът не винаги е действал 
в съответствие с тези си решения. Плайър срещу Доу (48) 
(1982) повдигна въпроса дали Тексас трябва да откаже 
безплатно обучение на децата на незаконно пребиваващите 
чужденци, привилегия от която се ползват децата на законно 
пребиваващите чужденци. Съдът обезсили Тексаския закон и 
изиска щата да финансира такова образование, като по този 
начин пристъпи законодателната граница, която беше спазил в 
случаите с училишните данъци и абортите. Ограниченията се 
завърнаха няколко години по-късно при делото Кадрмас срещу 
Дикинсон (49) (1988) което реши, че статута на Северна Дакота, 
позволяващ на някои обществени училища да събират от 
родителите на децата такса за превоз със училищните автобуси 
е конституционно, и съдиите отказаха да изискат от щата да 
изразходва пари с тази цел. 
 Съдиите и коментаторите, които подкрепят съдебно 
постановените програми за финансиране настояват, че такива 
програми са много важни за овладяването на социални 
проблеми, влияещи на определени слоеве от населението. 



Поддържайки тази теза те изглежда пренебрегват пълната 
социална цена на такива решения, която може да ги направи 
по-скоро вредни, отколкото полезни. В Плайър съдебно 
постановеното финансиране ще се осъществи, както и в 
Шапиро от други програми и от данъкоплатците. Взимайки това 
решение Съдът не е взел под внимание значението на 
съществуващи програми, които, като резултат от това, може да 
се наложи да бъдат ограничени. Нито пък е взел под внимание 
ефектът от увеличаването на данъците с които се облагат 
индивидите и кооперациите и произтичащото от това 
благоденствие на общността. Съдът взе решението си 
основавайки се само на едно - съдбата на децата на които им е 
отказано безплатно обучение - което е само една част от един 
сложен проблем. 
 При отсъствие на по-изчерпателно проучване на цената и 
облагите, произтичащи от дадено решение, Съдът не е в 
положението да вземе решение, което обявява отказа на 
Тексас да финансира допълнително обучене за необоснован. 
Разглеждането на проблема взимайки пред вид множеството 
образователни и финансови грижи на щата го поставя в съвсем 
нова светлина и е доста по-различно от разглеждането на 
проблема сам по себе си, и може да доведе до съвсем различен 
отговор. Във всеки случай, необходимото разследване е 
обикновено прекалено всеобхватно и несигурно, за да бъде по 
силата на съда; и все пак решения, които се взимат без никакво 
разследване са незадоволителни и неразумни - анулирането по 
този начин на законодателни актове, просто не е обусновано. 
Това е още една причина тези въпроси да се решават на 
законодателно, а не на съдебно ниво. 
 Разделният принцип залегнал във всеки един от тези 
случаи трябва да е решаващ. Както е изразено в едно решение 
от 1880 година, Върховният Съд “не може да поеме 
отговорността да поправя недостатъците и пропуските на 
щатското законодателство. Той би изпълнявал лошо 
задълженията си присвоявайки си власт, която по право 
принадлежи на законодателния отдел на държавата.” (50) Този 
проблем се дискутира отново по-нататък в тази книга в глава 7, 
определяща и сравняваща свободите и задълженията. 



 
III Защита на Свободата 
 
 Повечето от правата, защитени от Конституцията на 
Съединените Щати са изложени в Хартата за Правата, която се 
състои от първите десет поправки, приети през 1791, около три 
години след ратификацията на първоначалната Конституция 
през 1788. След като не е съдържала харта за правата, 
оригиналната Конституция не е била особено подробна по 
отношение на защитата, която предлага на хората. Докато 
някои от свободите са били упоменати, повечето са били 
защитени индиректно, по силата на факта, че Конституцията 
установява управление с ограничена и точно определена власт. 
Що се отнася до федералната конституция, хората са били 
свободни да се ангажират с дейности, които федералното 
управление не било упълномощено да ограничи. За мнозина 
през този период такъв вид защита е била незадоволителна и 
те потърсили специфична защита чрез съставянето на харта за 
правата. 
 По време на дебатите в отделните щати по отношение на 
ратифицирането на Конституцията, Федералистите 
(поддръжниците на предложената Конституция) силно 
защитавали решението си да не включат в нея харта за 
правата. Те се аргументирали, че националното управление е с 
толкова ограничена власт, че не е била необходима харта за 
правата; освен това, изброяването на специфични права би 
било вредно, първо, защото то предполага съществуване на 
власт в област където тя не съществува, и, второ, в такава 
харта може и да не се опишат всички защитавани права, което 
би било за сметка на пропуснатите. Спорейки, че такава харта 
не е необходима, Александър Хамилтон заявил, че правата на 
хората ще бъдат напълно защитени от Върховния Съд, който 
има силата да анулира закони, по силата на правомощията си - 
по-големи от конституционната власт на законодателите. 
 На теория, Федералистите били прави, че федералното 
управление няма властта да лиши хората от техните свободи, 
освен, когато специфично е оторизирано да го направи. Хартата 
на Правата в по-голямата си част защитава права, които вече 



са били защитени по силата на общия закон и които, както 
твърдели Федералистите, не биха били накърнени с приемането 
на Конституцията. 
 Проблемът при изпускането на специфични защити като 
тези, съдържащи се в Хартата, е че при липсата на такива, 
Върховният Съд може да не ги зачете напълно. В решенията си, 
засягащи изпуснатите права, аргументацията на съда би 
засягала основно обхвата на управленската власт и може да не 
даде адекватна защита на индивидуалните интереси. Един 
тъжител би бил в много по силна позиция при доказването на 
пренебрегнато право, което е изрично упоменато в 
Конституцията. Хартата на Правата уталожи притесненията на 
Федералистите по отношение на изпускането на определени 
права в нея  по силата на Деветото си допълнение, която гласи, 
че “изброяването в Конституцията на определени права не 
трябва да бъде използвано, за да се отрекат, или пренебрегнат 
други права, споделяни от хората.”(23) Тази постановка 
признава съществуването на непостулирани права и прави 
легитимно тяхното защитаване. 
 Както беше отбелязано по-рано, не само че 
съществуващата Конституция е била лишена от много 
специфични протекции, тя също така не успяла да даде 
указания за интерпретиране. Различните политически партии 
разбирали различно Конституцията. Федералистите считали, че 
текста позволява голяма федерална власт, докато 
Републиканците не виждали основа за толкова обширна власт. 
Тази разлика в интерпретациите е била достатъчна за да 
подбуди много спорове. 
 Въпреки, че ратификацията на харта за правата 
възстановила правния баланс между засегнатите страни, малко 
е било постигнато по отношение на дефинирането на зоната на 
протекции. Както и основният текст на Конституцията, Хартата 
за Правата използва един лаконичен език, който дава малко 
информация за обхвата на нейните гаранции. Хартата може би 
е ограничила преценката на съда, но съда е продължил да има 
голямо поле за интерпретация на обхвата и границите на 
управленската власт, както и при тълкуването на значението 
на различните постулирани права и при защитаването и 



дефинирането на непостулираните права.  
 Основното ограничение при тази преценка се е явявал 
общия закон. Уилям Блакстоун, великия английски коментатор 
от единадесети век е обяснил ограниченията на управленската 
власт и индивидуалната автономия в този известен пасаж: 
 

 [Гражданската свобода] е нищо повече от естествената 
свобода до толкова ограничена от човешките закони (и 
само толкова) колкото е необходимо и наложително за 
ползата на хората. Така че можем да видим, че законът, 
който възпрепятства даден човек от извършване на 
действие, вредящо на неговите събратя, въпреки че 
ограничава естествената, увеличава гражданската 
свобода на човечеството: но всяко своеволно и 
безпричинно ограничение на волята на поданика, 
независимо дали е упражнено от монарх, благородник, или 
народно събрание е степен на тирания. Кажете не на 
закони, създадени със или без консенсус, ако те 
ограничават и възпрепятстват нашето поведение по 
безсмислени начини, без нищо добро в предвид. Тези 
закони са деструктивни за свободата... Тази конституция, 
или правомощия на управлението, тази система от закони, 
е предназначена само за запазването на гражданската 
свобода, което оставя поданика в положението на пълен 
господар на собственото си поведение, освен във 
случаите, при които общественото благо изисква някакво 
ограничение. (53) 

 
 Според Блакстоун, един закон, който ограничава 
свободата е приемлив, само ако е за доброто на обществото. 
Това е залегнало в основата на цялата правна наука и изисква 
анализ и от страна на индивида и от страна на държавата в 
светлината на собствените им интереси. В американската 
конституционна формулировка, приема формата на проверка, 
дали законодателните намерения в крайна сметка посрещат 
законодателните цели; дали средствата и целите са легитимни; 
и дали когато ограничаване е необходимо, избраната форма е 
най-безболезнената. По тази причина Главният Съдия Маршал 



е заявил, че за да бъде законодателството конституционно, 
целта трябва да е легитимна, и средствата подходящи и 
правилно адаптирани към тази цел. (54) 
 Опитът е показал, че този подход на обичайното право е 
напътствал и ограничавал съдиите и в Съединените Щати и в 
останалите страни, които следват обичайното право. (55) Най-
вероятно този принцип е приложим и другаде в западния свят. 
Доколкото ми е известно напътствията на Блакстоун по 
отношение на определяне на смислеността на законодателните 
ограничения не са кодифицирани в никоя конституция. Те се 
прилагат от съдилищата когато това се счете за нужно. Преди 
да разгледаме този въпрос в по-големи подробности нека 
обсъдим съвременния конституционен опит натрупан в 
Чехословакия и България, бивши комунистически страни, които 
приеха нови конституционни документи. Включил съм също и 
една дискусия, занимаваща се с изготвянето на черновата на 
Украинската конституция. Тези документи страдат от същия 
проблем с който се сблъскваме и при Конституцията на 
Съединените Щати, липсата на връзка между властта и 
протекциите. Проблема се усложнява от нехайното им 
съставяне, нещо което много вреди на всички правни 
документи, и особено на документи, касаещи цели нации. 
Започваме тази дискусия с общо разглеждане на 
комунистическите конституции. 
 
IV Комунистически Конституции 
 
 Както може да се очаква, конституциите в 
комунистическите страни се различават значително от онези в 
западните демокрации, които частично или изцяло разделят 
властта на управлението. Комунистическите конституции 
излагат в големи подробности властта на управлението и 
правата на хората. Докато те могат и да защитават правото на 
собственост, свободата на речта и пресата и много други 
свободи, те го правят с поставяне на условия и без възможност 
за съдебно преразглеждане. Най-важен е факта, обаче, че 
законодателството при тези конституции има върховната власт, 
и тъй като те са продукт на един особен процес, даващ 



специални правомощия на Комунистическата Партия, 
индивидуални права, в западния смисъл на думата практически 
не съществуват. 
 Докато конституцията на СССР приета през 1977 година 
гарантира основните свободи, Точка 39 гласи, “Упражняването 
от страна на гражданите на техните права и свободи не трябва 
да става за сметка на интересите на обществото, или 
държавата, или да нарушава правата на други граждани.” По 
същия начин, бившата комунистическа конституция на 
България (56) гарантира основните свободи, но съдържа (Точка 
9): “Правата и свободите не могат да бъдат упражнявани за 
сметка на обществения интерес.” Каквато и несигурност да е 
залегнала в тази точка, тя бива напълно премахната от властта 
дадена на законодателството в Точка 85, както следва: 
 

(1) Народното Събрание се грижи законите да не влизат в 
разрез с конституцията. 
 
(2) То и само то решава кога един закон влиза в разрез с 
конституцията и дали условията за неговото въвеждане, 
изисквани от конституцията са били изпълнени. 

 
 Според тази Конституция българското Народно Събрание 
е окончателен арбитър по въпросите за свободите. Разбира се, 
поради липса на писана конституция в тази нация, Английския 
парламент има същата власт, но английската традиция 
забранява упражняването на власт, ограничаваща личните 
права. И, разбира се, в Англия няма комунистическа партия, 
която официално да дирижира управлението. По думите на 
Съдията Брадли, неписаната английска конституция почива на 
предпоставката, че нейното нарушаване в каквото и да било 
материално отношение “би довело до революция в рамките на 
един час”(57) Английското отношение към личните свободи е 
почти диаметрално противоположно на това на комунистите. 
Въпреки, че парламентът е върховен, английските съдилища са 
защитавали свободи по силата на своята интерпретация на 
законодателните актове, административните ограничения и 
общия закон. Въпреки това има доста ширещо се мнение в 



Англия в полза на приемане на харта за правата, която да даде 
по голяма защита на личните права. 
 
V Новата Чешка и Словашка Харта 
 
 Източноевропейските нации започнаха да се занимават с 
писане на конституции и някои първоначални резултати не са 
окуражаващи що се отнася до индивида. Протекциите в “Харта 
на Основните Права и Свободи” приета на 9 Януари 1991 от 
Чешката и Словашка Федерална Република, са условни, 
приличащи повече на комунистическите, отколкото на тези, 
залегнали в Конституцията на Съединените Щати. Според тази 
харта частната собственост, личния живот, движението, 
религиозната свобода, израза на мнение, събирането и другите 
дейности са защитени, но при условие: 
 
 1. Личният живот “може да бъде ограничен само в случаи, 
упоменати в закона.” Т.7(1) 
 
 2. Собствеността “не трябва да бъде използвана в ущърб 
на правата на другите, или против законово защитените 
обществени интереси. Упражняването на право на собственост 
не трябва да вреди на човешкото здраве, природата  и 
околната среда отвъд определени граници.” Чл.11 т.3 
 
3. “Свещенността на дома е ненакърнима” но може да бъде 
нарушена по силата на закона “само, ако е необходимо в 
демократичната държава, за защитаването на живота, или 
здравето на индивида, за защитаване на правата и свободите 
на другите, или за избягване на сериозна заплаха за 
обществената сигурност и ред.” Чл.12 т.3 
 
4. Свободата на движение е гарантирана, но “може да бъде 
ограничена по силата на закона, ако това е необходимо за 
запазване на сигурността на Държавата,  за поддържане на 
обществения ред, за защитата на правата и свободите на 
другите и също така в определени области с цел запазване на 
природата.” Чл.14 т.3 



 
5. Религиозната свобода “може да бъде ограничена по силата 
на закона в случай на мерки, необходими в едно демократично 
общество за защита на обществената сигурност и ред, здраве и 
морал, или права, или свободи на други.” Чл.16 т.4 
 
6. Свободата на израза “може да бъде ограничена в случай на 
мерки, необходими при едно демократично общество целящи 
защитата на правата и свободите на другите, сигурността на 
държавата, обществената сигурност, общественото здраве и 
морал.” Чл 17 т.4 
 
7. Правото на събиране “може да бъде ограничено по силата на 
закона в случаи на събрания на обществени места, ако се 
налагат мерки, необходими при демократичното общество за 
защита на правата и свободите на другите, обществения ред, 
здраве, морал, просперитет, или сигурността на Държавата.” Чл 
19 т.2 
 
Изключенията на правата са обширни и позволяват на един 
преднамерен съд да ги прилага по начини, които биха 
пренебрегнали защитата на правата и, следователно биха 
анулирали самата гаранция. Изключенията сякаш изчерпват 
гаранцията. Възможно е нацията да има голямо доверие на 
личната отговорност на законодателите по отношение на 
опазването на свободите, но целта на една харта за правата е 
да ограничи законодателството и да осигури свободите. Някои 
автори споделят наблюдението, че създаването на Чешката и 
Словашка харта изисква управлението да зачита “смисъла и 
значението на тези права и свободи” и че “тяхното 
ограничаване не трябва да бъде използвано за цели, различни, 
от предварително възнамеряваните.” (58) Тези указания може и 
да са полезни при опазването на свободите, но езикът, 
използван в по-голямата част на документа не дава особени 
надежди за предпазване от законодателни своеволия.  
 
VI Българската Конституция 
 



 Приета на 12 Юли 1991 година българската конституция 
използва същия шизофреничен език. Забележете нейните 
разпоредби за религиозната свобода, собствеността, 
търговията, речта и пресата. Според Чл. 37 т.1 “Свободата на 
съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание 
са ненакърними.” Но член 37 т.2 заявява “Свободата на 
съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена 
срещу националната сигурност, обществения ред, народното 
здраве, морала, или срещу правата и свободите на други 
граждани.” 
 Член 39 т.2 гласи “Всеки има правото да изразява мнение 
и да го разпространява чрез слово - писмено, или устно, чрез 
звук, изображение, или по друг начин.”. Но член 39 т.2 гласи 
“Това право не може да се използва за накърняване на правата 
и доброто име на другиго и за...разпалване на вражда...” Докато 
член 40 т.1 заявява “Печатът и другите средства за масова 
информация са свободни и не подлежат на цензура,” Член 40 
т.2 гласи “Спирането и конфискацията на печатно издание или 
на друг носител на информация се допускат само въз основа на 
акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави...” 
Същото даване и отнемане на права се вижда и в член 41 т.1: 
“Всеки има правото да търси, получава и разпространява 
информация. Осъществяването на това право не може да бъде 
насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, 
както и срещу националната сигурност, обществения ред, 
народното здраве и морала.” 
 Свободата на движение е гарантирана с Член 35 т.1  и е 
обект на ограничаване “за защита на националната сигурност, 
народното здраве и правата и свободите на други граждани.” 
 “Частната собственост е неприкосновена” заявява член 17 
т.3. Но член 17 т.5 гласи: “Принудително отчуждаване на 
собственост за държавни и общински нужди може да става 
само въз основа на закон, при условие, че тези нужди не могат 
да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и 
равностойно обезщетение.” Терминът “равностойно” може да 
означава ‘не повече от възможното’, ‘подходящо’, ‘допустимо’ и 
не означава, че собственика ще бъде обезщетен изцяло, или 
дори близко до стойността на загубата. 



 Според Член 21: “т.1  Земята е основно национално 
богатство, което се ползва с особената закрила на държавата и 
обществото. т.2 Обработваемата земя се използва само за 
земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се 
допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по 
ред, определени със закон.” Допълнителна пречка за частната 
собственост и развитието й е член 18 т.1: “Подземните 
богатства, крайбрежната ивица, републиканските пътища, 
както и водите, горите и парковете с национално значение, 
природните и археологическите резервати, определени със 
закон, са изключителна държавна собственост.” 
 “Икономиката на Република България се основава на 
свободната стопанска инициатива” (член19 т.1). Но свободата 
за сключване на договори е ограничена. Член 19 т.2 предполага 
закони, които “предотвратява[т] злоупотребата с монополизма, 
нелоялната конкуренция и защитава[т] потребителя.” Майките 
са осигурени от държавата с “платен отпуск преди и след 
раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и 
други социални помощи” 9чл.47 т.2). “Работниците и 
служителите имат право на здравословни и безопасни условия 
на труд, на минимално трудово възнаграждение и на 
заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на 
почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон” 
(Чл.48 т.5). 
 Правата, защитени от Конституцията включват: 
“Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално 
подпомагане” (Чл.51 т.1); “Гражданите имат право на здравно 
осигуряване,...и на безплатно ползване на медицинска помощ  
при условия и по ред, определени със закон” (чл.52 т.1); “Всеки 
има право на образование” (Чл.53 т.1); “правото да развива 
своята култура в съответствие с етническата си 
принадлежност” (член 54 т.1); “Гражданите имат правото на 
здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с 
установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват 
околната среда.” Чл. 55. Правата, упоменати в този параграф са 
[implementations] и тяхното прилагане може да попречи на 
защитата на икономическите свободи (вж. Глава 7). 
 Може би формулировките в Конституцията, които 



заплашват в най-голяма степен свободата се съдържат в член 
57: “т.1 Основните права на гражданите са неотменими; т.2. Не 
се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, 
ако то накърнява права, или законни интереси на други.” Тези 
постановки биха улеснили значително онези, които се опитват 
да ограничат упражняването на определени свободи. Думи като 
“злоупотреба”, “накърнява”, “законни интереси” са доста далече 
от идеята, че личните свободи трябва да бъдат защитавани 
освен ако държавата няма достатъчно големи основания за 
налагане на ограничения. Цитираните пасажи могат да бъдат 
използвани от даден съд за да не бъде гарантирано 
упражняването на определени дейности, когато тези дейности 
обслужват определени сектори от обществото или общността, а 
когато хората упражняват правата си това често може да се 
очаква. 
 Член 57 има потенциала неправилно да помогне на 
използването на конституцията за подсилване на властта на 
управлението. Свободата изисква постоянна бдителност. Както 
веднъж е предупредил съдията Холмс: “Когато тази, на пръв 
поглед абсолютна протекция [на правото на собственост] се 
наложи да бъде интерпретирана от полицейската власт,  
естествената наклонност на човешката природа е да разшири 
интерпретацията все повече и повече, докато накрая частната 
собственост изчезне.” (59) Конституционният език трябва да 
спомага за разрешаването на този проблем, а не да го 
увеличава.  
 В следващата глава ще предложа правила, които биха 
могли да бъдат включени в конституции, по отношение на 
съдебните решения засягащи лишаването от свобода. И 
България и Югославия са приели конституционни документи, но 
и в двата случая съществуват предпоставки за достатъчна 
свобода на интерпретацията, които биха позволили на един 
конституционен съд да прилага тук посочените идеи при 
интерпретирането на тези документи. 
 
  VII Проектът за Украинска Конституция 
 
 На 10 Юни 1992 година Конституционната Комисия на 



украинския парламент предложи за всенародно обсъждане 
втори проект за Украинска Конституция. В тази чернова 
степента на протекция на свободите е несигурна и често не 
защитава адекватно индивидуалната свобода. Четири примера 
илюстрират проблема. 
 Член 28, който осигурява свободното изповядване на 
религия гласи, че “Никой не може...да откаже да се подчинява 
на закони по религиозни причини.” Обаче един закон може да 
направи практикуването на дадена религия трудно и 
следователно да го възпрепятства. Както е забелязала 
Съдията от Върховния Съд на Съединените Щати Сандра 
О’Конър, “закони, по съществото си неутрални към религията, 
могат да принудят даден човек да наруши правилата, които 
диктува религиозната му съвест, или да попречи на 
религиозните му задължения точно толкова ефикасно, както и 
законите, адресиращи религията.” (60) Управлението трябва да 
има много силен мотив, за да си позволи да наложи закон, 
който би затруднил упражняването на религия. 
 Член 28 също заявява, че “възникването на вражда и 
омраза на религиозна основа ще бъде наказвано по закон.” 
Широкото тълкуване на тази разпоредба би оправдало 
сериозни нарушения на свободата на израза. 
 Член 29 гласи, че всяко нарушаване на правото на израз 
“може да се допусне само с цел защита на личните, фамилните, 
професионалните, търговските, или държавни тайни, в името на 
държавната и обществена сигурност, за запазване 
териториалната цялост, при нарушаване на правата и 
свободите на други граждани и при защита на здравето и 
гражданския морал.” Такива формулировки дават на 
законодателството огромна власт за ограничаване свободата 
на речта. 
 Член 14 (част втора) гласи: “Конституционните права на 
гражданите не трябва да бъдат ограничавани, освен когато 
става въпрос за защита на правата и свободите на други 
граждани, при защита на всеобщото благоденствие, или в 
защита на социалната или държавна сигурност, здраве, или 
морал.” Тези думи могат да се тълкуват по толкова различни 
начини, че на практика намаляват протекцията, произтичаща от 



конституционната гаранция. 
 Различни разпоредби са двусмислени по отношение на 
протекциите, които предлагат на собственоста и инвестициите. 
“Никой не може произволно да бъде лишен от своята 
собственост.” (Чл. 36). Думата “произволно” дава на 
интерпретатора голяма свобода при дефинирането й, 
намалявайки по този начин силата на гаранцията. 
 “Упражняването на правото на собственост не трябва да 
противоречи на интересите на обществото като цяло и на 
правата на частните и юридическите лица.” (Чл.36). Отново, 
изборът на думи в тази разпоредба допуска огромна широта на 
интерпретацията и в следствие на това правото на собственост 
не е осигурено.  
 “Правото на частна собственост на земята ще се дава 
според разпоредбите и ограниченията на закона...С цел да се 
осигури рационално и екологично съобразно използване на 
земята и изграждане на справедливи социални отношения, 
законът ще натовари собственика на земята с определени 
задължения и ще определи максималния размер на частната 
собственост...” (Чл.68). Тази формулировка дава огромна власт 
на управлението за ограничаване на частната собственост и 
използването на собствеността.  
 “Ограничения върху свободата на предприемачество, 
споразуменията и конкуренцията ще са допустими само в 
случаи и по начин, определени със закон, според условията на 
част втора, Член 14 [цитиран по-горе] на тази Конституция.” 
(Чл.74). След прочитането на тези две разпоредби, един 
перспективен инвеститор може доста да се притесни от факта, 
че бизнесът е малко защитен от конфискация. 
 Интересен е фактът, че със закона за чуждестранните 
инвестиции от Април, 1992 година, Украйна защитава 
икономическите свободи. Членове 9 и 10 гарантират 
чуждестранните инвеститори срещу внезапни промени в 
законодателството и срещу отчуждаване, конфискация и 
незаконни действия на управителните органи и длъжностни 
лица. Член 11 постановява компенсация на щетите и загубите 
на чуждестранните инвеститори, произтекли в резултат от 
неправилни управленски постановления и пропуски. (61) Такива 



протекции трябва да се съдържат в Конституцията и биха били 
включени главно в съответните разпореждания на Член VI на 
предложения модел на конституция в Приложение I на тази 
книга. Тъй като е много по-трудно да се направи допълнение, 
отколкото да се издаде постановление, конституционната 
гаранция е по-силната форма на правна защита, онази, която 
очакват потенциалните инвеститори. 
 Предложената украинска конституция предлага 
разточителна програма за защита на права, включително: 
 Почивка, свободно време, платени отпуски, “честни” и 
“задоволителни” заплати, и други облаги за работещите; 
минимални заплати и жизнени стандарти; равностойно 
заплащане за аналогичен обем работа според нейното качество 
и количество; безплатна медицинска помощ; безопасна околна 
среда и храни; безплатно обучение (включ. професионално); 
жилище; и намален работен ден за майки с малки деца, 
непълнолетни и хора с ограничена трудоспособност. 
 Ако украинската икономика е слаба, тогава как ще 
осигури всички блага, които предлаганата конституция 
защитава? Ако се осигурят финансово всички тези права, колко 
пари ще останат за полиция, пожарна, военна сигурност, 
управленска администрация и поддържането и строежа на 
улици, водопроводи и канализация? Една нация трябва също 
така да поддържа адекватни данъци, за да не си унищожи 
икономиката. 
 По тези причини предлаганата конституция би натоварила 
страшно много частния сектор а и самия политически процес. 
Поради причините, изложени в тази книга, тези изисквания не 
съответстват на съвременните стремежи към свобода и 
изобилие. 
 
 

 
 
 
 
 
 



5 
Съдебни Правила за Защита на Свободата  

 
 В една система на управление, където властта на 
управлението е разделена, ролята на съдебната власт е да 
интерпретира конституцията и да съобщава за 
неконституционни закони, които влизат в противоречие с нея. 
Сред най трудните проблеми за интерпретиране - но и сред най-
важните - е определянето кога законодателството, или 
изпълнителната власт са лишили хора от техните свободи. В 
основата на съвременната конституционна мисъл е залегнала 
предпоставката, че болшинството е върховно, освен когато 
ограничава правата на малцинствата. В ограничаването на 
свободите, кога законодателната и изпълнителната власт 
действат в рамките на правомощията си, и кога ги превишават? 
 Конституциите рядко дават специфични отговори в това 
отношение. Въпреки това този конфликт между свободи и 
власт постоянно изисква взимане на решения. Проблемът е 
троен: Първо, конституциите са съставени от правомощия и 
гаранции, всяка една определена самостоятелно, без връзка, 
или приоритет по отношение на другите. Второ, всички такива 
разпоредби обикновено са изложени с много неспецифичен 
език. Трето, въпреки, че интерпретацията трябва да включва 
взимане на някакви лични ценностни избори, такава 
субективност трябва да бъде сведена до минимум. 
Критическата отговорност за интерпретацията не трябва да 
пада върху личните убеждения на съдиите; правилата на 
закона са създадени, за да ни защитават от такава своеволна 
власт. Конституционното решение трябва да е принципно, 
“почиващо на смислена обосновка по отношение на  всички 
аспекти на случая, обосновка, която по своята генералност и 
неутралитет преминава отвъд непосредствения резултат, който 
ще последва.” (62) 
 Конституционната интерпретация в общи линии е по-
трудна от интерпретацията на постановления. Постановленията 
влизат в сила със специфични цели и обхващат сравнително 
добре фактите по отношение на които трябва да бъдат 
приложени. Конституциите, обаче, се занимават с принципи, 



които не задължително се отнасят към належащи въпроси - 
връзката между конституционния език и адресираните събития 
е по-коствена. Когато се отнася за конфликт между 
упражняване на власт и свобода, един конституционен съд 
често може да пренебрегне стриктното прилагане на което и да 
било от двете и да се заеме с уравновесяване на интересите и 
на двете страни. Проблемът с този вид компромис е, че в този 
случай интерпретаторът взима решение в съответствие със 
собствените си ценности и убеждения. Законовите постановки 
също са обект на определена интерпретация, но далеч не в 
такава степен. 
 Съставителите на нови конституции в страните, 
подложени до скоро на комунистически режим, се сблъскват с 
двойния проблем на установяването на надеждно и ефективно 
управление, и в същото време максималното увеличаване на 
личната свобода. Върховният Съд на Съединените Щати 
изглежда се е справил доста добре с този проблем при 
интерпретирането на Конституцията на Съединените Щати; 
поне може да се каже, че въпреки големите вътрешни и външни 
кризи, които е претърпяла американската нация, в общи линии 
са били запазени доста много свободи. Самият конституционен 
текст, обаче, не дава много указания за премахването на 
напрежението между властта и свободите; това е недостатък 
на Конституцията на Съединените Щати, който трябва да бъде 
избягнат от съвременните съставители на конституции. 
 Различни части от Конституцията на Съединените Щати се 
занимават поотделно с властта и свободите, и малко 
формулировки обясняват и дефинират връзката между двете. 
С обем само на около двадесет книжни страници, документът 
дава кратки, сбити разпоредби и клаузи, които в обобщение се 
занимават с определени много важни управленски правомощия 
и съществени лични гаранции, с малка връзка помежду им. 
Затова повечето разпоредби в Хартата за Правата са изложени 
по безусловен начин, но те всъщност не трябва да се 
възприемат безусловно. Конституцията дава на Конгреса 
многобройни правомощия и необходимата власт да ги прилага; 
въпреки това упражняването на каквато и да била власт трябва 
в определени случаи да бъде съобразена с личните права. (63) 



 Крайният източник на конституционно значение трябва да 
бъде текстът, а не интерпретаторите. Въпреки че 
Конституцията на Съединените Щати не описва обхвата на 
което и да било право, Върховният Съд може може много да го 
разшири, или ограничи.  Миналият опит показва обхвата на 
съдебните решения при гарантиране на свободите.  Съдът е 
дал максимални протекции на свободата на речта и пресата, 
средно ниво на протекции по отношение на правото на 
собственост и минимални протекции за икономическите права. 
Никаква конституционна формулировка не оторизира, или 
предполага по какъвто и да било начин такова степенуване. 
Това е изцяло продукт на юридическата интерпретация. 
 В Конституцията на Съединените Щати освен Хартата за 
Правата, Първата Секция на четиринадесетото допълнение 
също е основен източник на индивидуални гаранции. Тя гласи 
следното: 
 

Никой щат не може да създава или налага закон, който би 
нарушил привилегиите, или имунитета на граждани на 
Съединените Щати; нито пък някой щат може да лиши 
човек от живот, свобода, или собственост, без съответен 
съдебен процес; нито пък може да се откаже на някой 
човек под неговата юрисдикция равнопоставена законова 
защита. (64) [] 
 

 Установените по този начин протекции са много обширни и 
доста по-неспецифични от тези в Хартата за Правата, отново 
позволяващи на Върховния Съд да отдаде голямо значение на 
интерпретацията. Тридесет и деветият конгрес, който съставил 
тази секция, е възнамерявал всяка клауза да ограничи 
значително правата на отделните щати. Съдебните решения, 
обаче, не са в съответствие с тази цел. Върховният Съд на 
Съединените Щати се е позовавал за всякакви практични цели 
на Конституционната клауза за имунитета и привилегиите, 
докато в същото време е тълкувал много свободно клаузите за 
съответния съдебен процес и равнопоставената защита. 
 Интересен е фактът, че само три години след 
ратифицирането на допълнението, делата Сландър-Хаус(65) 



разтълкуваха с 5 на 4 гласа Секция 1 по начин, който, според 
един авторитетен коментатор, “пренебрегва буквално всяка 
дума, казана по време на дебатите” на 39-тия конгрес, който я е 
съставил.(66) След време, обаче, Съдът интерпретира клаузите 
за съответния процес и равноправната защита по начин, който 
дава многобройни протекции срещу действия на отделните 
щати. 
 Съдиите на Върховния Съд на Съединените Щати 
постоянно заявяват решимостта си да се съобразяват с 
правилата на закона, а не с личните си цели и ценности. В 
усилията си да постигнат обективност, Съдиите през годините 
са създали и прилагали многобройни системи за проверка, дали 
става въпрос за конституционно нарушение. Когато се 
предполага ограничаване на свободите, Съдът често е прилагал 
Блакстотунската перспектива (67) за да реши дали 
федералното, или щатско управление има достатъчно 
основание за ограничението. Юристите в други нации също са 
следвали този метод. 
 Този подход към интерпретацията трябва изрично да бъде 
предписан от конституцията и не следва да бъде оставен на 
несигурната съдийска преценка. При писането на конституции, 
съставителите трябва да използват език, който да осигурява 
всяка свобода без уговорки и резерви. Конституциите, обаче, 
трябва да заявяват, че никоя свобода не е абсолютна, и трябва 
да дават конституционна формула (както е обяснено по-долу), 
която да бъде прилагана от съдебната власт при определянето 
дали определено управленско ограничение оправдава 
ограничаването на свободата.  
 При система на разделение на властта, всеки клон от 
управлението трябва да доказва законността на действията си. 
Когато действие на законодателството, или изпълнителната 
власт подбуди съмнение по отношение на нарушаване на лични 
права, правителството трябва да поеме доказването на 
правотата си. Когато свободите са поставени под въпрос, 
преценката на управлението що се отнася до средствата на 
ограничаване трябва да се ограничи до наистина необходимите 
ограничения и да не включва своеволни, или безсмислени 
такива. Да се ограничи свободата своеволно, или без цел е 



равносилно на подтисничество. 
 Като необходим минимум, управлението трябва да 
докаже, че целта на закона е конституционно обоснована, че тя 
ще бъде постигната с този закон, че закона няма да има 
непропорционално, или своеволно влияние върху свободата 
(“своеволното и безпричинно ограничение” на Блакстоун), (68) и, 
че същата цел не може да бъде постигната със закон, по-малко 
вредящ на свободата. По-формално погледнато, един 
конституционен съд, взимайки решение по отношение на 
властта на управлението, трябва да изиска управлението да 
докаже съществуването на всяко от следните четири условия.  
  
 Първо, целта на закона, или ограничението, е в 
правомощията на управленският орган, който се опитва да го 
приеме. 
 Това означава (1) при приемането нас ограничението 
управлението е изпълнило всички конституционно изисквани 
процедури, и (2) законът служи за постигане на легитимна 
законодателна цел. Правилото просто цели да определи дали 
управлението действа в обхвата на правомощията си. 
 Законодателите винаги твърдят, че действат в името на 
общественото благо, дори и да не е така. За да може 
разследването наистина да е справедливо, съдът не трябва да 
бъде заслепен от заявените намерения, а трябва да се опита да 
разбере истинската цел. Това изисква задълбочаване отвъд 
заявените цели и [post hoc] разсъждения и вникване в 
историята и политическите обстоятелства съпътствали 
законодателния акт, за да е сигурно какво са се опитвали да 
постигнат законодателите. 
 Съдът не трябва да отива по-далеч от установяването на 
легитимността на целта. Американските и Канадските 
съдилища може в добавка да изискат целта да бъде “важна”, 
правило, което според Главния Съдия Рехнкуст е “толкова 
прозрачно и еластично, че може да оправдае субективни 
съдийски предпочитания и предразсъдъци, отнасящи се до 
определени видове законодателство.”(69) 
 Изискването целта да бъде законна е основно 
ограничение пред законодателството. Забраняването на 



дадено право единствено поради антагонизъм е лишаване от 
правото заради самото него - а не с легитимна законодателна 
цел. По същия начин, законодателство, което се стреми да 
обслужи интересите на частно лице, или група за сметка на 
личностните права не може да бъде определено като служещо 
на легитимна законодателна цел. Много конституции дават 
такава протекция, но ако тя отсъства, трябва да се счита, че се 
подразбира. Управлението има основно задължение да 
управлява безпристрастно. То не трябва да лишава даден 
човек от свободи само в полза на друг човек. В едно 
демократично общество само цел, която цели 
облагодетелстване и защита на обществото може да оправдае 
ограничаването на хора.(70) 
 
 Второ, въпросното ограничаване е в правомощията на 
управленското тяло, което го е предприело и до голяма степен 
ще изпълни целта си; това ще рече, че средствата са 
легитимни и връзката между тях и резултата е близка. 
 Средствата трябва да не са по-малко легитимни от целта; 
една легитимна цел не може да бъде постигната чрез 
нелегитимен закон. (71) Закони, които не изпълняват в 
значителна степен възнамеряваната цел са безсмислени 
ограничения върху свободите на хората и в следствие на това 
не донасят конституционна полза. По думите на един Съдия от 
Върховния Съд на Съединените Щати: “Ако даден закон за 
предпазване от пожар изисква хората да поливат покривите си 
с олио, за да ограничат разпространението на пламъците в 
квартала си, ние едва ли бихме го подкрепили.” (72) 
 В Съединените Щати най-известният и най-често прилаган 
метод за проверка на целите е известен като теста на “ясната и 
непосредствена опасност” и засяга ограничения на израза. 
“Въпросът във всеки случай е дали използваните думи са 
използвани в такъв контекст и са от такъв характер, че да 
обрисуват едно ясно и непосредствено зло, което Конгресът 
има правото да предотврати.” (73) Така че, един закон, 
забраняващ реч, която не би причинила, или увеличила 
определен проблем, който законодателството се стреми да 
разреши, е безсмислено ограничение върху свободата на израз. 



 
 Трето, има пропорционалност между резултатите т 
ограничението и неговата цел; това ще рече че 
непосредствените резултати от дадено ограничение не са 
непропорционални на ползата от него. 
 Резултатът от ограничаването на свободата не трябва да 
бъде непропорционален на търсената цел. Колкото по-сериозни 
и вредни са предприетите мерки, толкова по-важна трябва да е 
целта. Този анализ трябва да включи и определяне на това, 
дали законодателството не е прекалило с мерките, или пък 
дали мерките не са прекалено малки. Те не трябва да са 
прекалено много - с висока социална цена - нито пък прекалено 
малко - не достатъчно обхватни, за да повлияят в достатъчна 
степен на различните лица, или действия, причиняващи 
проблема. 
 
 Четвърто, същата цел не може да бъде постигната със 
закон, по малко вредящ на упражняването на свободите; не 
съществува по-малко обременителна и по-практична 
алтернатива за законодателно решение. 
  По силата на този анализ съдът трябва да определи, дали 
приемането на закона не налага по-обширно ограничение от 
необходимото за постигането на търсената цел. Законът трябва 
да ограничава колкото е възможно по-малко съответната 
свобода и следователно трябва да бъде точен и специфичен. 
Когато прилагането на друг, по-умерен закон би постигнало 
същата цел, управлението е избрало средства, които 
ограничават без нужда свободата. По тази причина един 
регулиращ закон по принцип много по-малко ще ограничава 
свободата от един забранителен закон. Когато крайните 
резултати са подобни, регулацията трябва да се предпочита 
пред забраната. 
 Ако управлението посрещне всяко от горепосочените 
четири условия, съдът трябва да подкрепи въпросния закон. В 
противен случай законът нарушава конституционно защитените 
свободи и трябва да бъде анулиран. За да подкрепи даден 
закон, или при провеждане на горепосочения анализ, 
управлението трябва да докаже, че предприемането на 



мярката е необходимо за запазването на живота, свободата и 
собствеността, в най-широкия им смисъл. Този многостранен 
анализ ограничава съдебната субективност, по силата на това, 
че е разделен на части и вместо да вземе решение на базата на 
целия проблем, съдът е принуден да го изследва в подробности. 
Резултатите от подобно изследване също така ще помогнат и в 
бъдеще и на законодателите, и на съдиите. 
 Предимството на съществуването на текстова основа за 
такова изследване се вижда от канадския опит. Първа Секция 
от канадската Харта за Правата и Свободите “гарантира 
правата и свободите, изложени в този документ само в такива 
разумни граници, определени от закона, които могат открито да 
бъдат споделени от едно справедливо и демократично 
общество.” Канадската съдебна власт се е борила с тази 
формулировка при интерпретирането на хартата и е прилагала 
части от нея при взимането на решения относно валидността на 
управленчески ограничения, наложени над личните права. 
Въпреки, че тези усилия са дали една схема от която може да 
се ползва съдебната власт, сякаш е за предпочитане такава 
схема да е залегнала в конституционния текст, особено при 
нации без традиции в обичайното право. Освен това такива 
конституционни разпоредби биха определили обхвата и 
характера на изследването, което ще предприемат съдебните 
интерпретатори.(74) 
 Предложеният съдебен анализ е основан на 
предпоставката, че свободата не е абсолютна, и в определени 
моменти трябва да бъде подчинена на държавната власт. 
Отговорността за оправдаването на ограниченията на 
свободата лежи изцяло върху управлението, което търси 
такова ограничение. При преценката на легитимността на 
управленските мерки съдът не трябва да изпада в крайности; 
държавата не трябва да получава максимална, или минимална 
защита, както в случая на Съединените Щати, когато 
съдилищата прилагат стриктни, или минимални изследвания на 
закони, ограничаващи упражняването на лични права. 
Подходящият стандарт е този, приложен от канадските 
съдилища, които поддържат виждането, че тежестта на 
доказването на необходимостта от ограничаване на свободата 



пада върху управлението, докато стандарта за преценка, даден 
от конституцията е обикновения граждански стандарт на 
доказване. (75) 
 Честността и справедливостта подкрепят правилото 
управлението да понесе тежестта за доказване на 
предприетите мерки. Когато управлението ограничава свободи, 
то има задължението и носи отговорността да докаже 
правотата на тези ограничения. Предпоставката, че 
управлението винаги е право, когато налага ограничения върху 
дейностите на хората, може да се приеме само от общества, в 
които постискането е нещо нормално - тези, които слагат знак 
за равенство между управленския контрол и обществения 
интерес. Изхождането от предпоставката, че засегнатата 
страна трябва да сподели тази гледна точка нарушава 
свободата.(76) По думите на Върховния Съдия на Съединените 
Щати МакРейнолдс по време на едно Ню Йоркско дело 
занимаващо се със закон, регулиращ цената на млякото: “Ако е 
принуден да се опълчи срещу утвърдените условия, 
собственикът на малко магазинче е безпомощен от самото 
начало - практическите трудности съвсем не са по силите на 
средния човек.”(77) 
 По мое мнение прилагането на стриктно, или минимално 
изследване от страна на Върховния Съд е непоследователно и 
не е в съзвучие с идеята за отделни, но равни по власт клонове 
на управлението. Да се подложи волята на законодателите на 
прекалено строго изследване означава тя да бъде 
пренебрегната като равнопоставен клон на управлението. 
Съдебният клон няма пълномощията да прекратява 
политическия процес. Докато изследването трябва да е 
задълбочено и проницателно, то не трябва да се превръща в 
“стриктно на теория и фатално на практика.”(78) По същата 
причина, на управлението не трябва да се дава крайно ниво на 
защита по отношение на доказателствата, които  представя, 
защото на практика това би обезсмислило съдебното 
изследване като такова. (79) За да успее в доказването, че 
определена мярка, ограничаваща свободата е конституционна, 
управлението трябва да понесе същата тежест на доказване, 
която би се изисквала от всеки обикновен тъжител търсещ 



разглеждането на случая си в съда. 
 В общи линии в Съединените Щати при гражданските дела 
е приложим стандарта на убедителното доказателство. Този 
стандарт изисква съдията да бъде убеден от тъжителя, който в 
тези случаи се явява управлението, че определен факт е по-
вероятно верен, отколкото неверен. Това ще рече, че 
представеното доказателство е по-убедително от 
доказателството на противната страна, и следователно 
вероятността истината да е на тази страна е по-голяма. 
 Съдебното изследване също така трябва да включва и 
преценка на вредата, нанесена от незаконна ограничителна 
мярка. Едно управленско тяло, или служител не биха били 
достатъчно стимулирани да спазват личните права, ако 
единствения резултат от нарушаването им е отменянето на 
дадения закон. Освен че отменя закона, съдът трябва да 
изиска обезщетение от управлението, което напълно 
компенсира щетите понесени от потърпевшата страна, така че 
човекът, или корпорацията ще са поне в същото положение в 
което са били преди въвеждането на ограничението. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Право на Собственост и Икономически Свободи   

 
Въпреки, че Върховният Съд на САЩ защитава много свободи, 
включително притежаването на собственост, той не гарантира 
в голяма степен икономическите свободи, онези, които са 
свързани с производство и разпространение на стоки и услуги. 
Този факт сега изпъква като аномалия в света повече от 
всякога, когато много нации възстанаха срещу управленията си 
с основни искания за осигуряване на тези свободи. 
 Управлението не е по-мъдро, или хуманно когато става 
въпрос за търговия, а не за ограничения на свободната реч, 
преса, или религия. В премахването на икономическите 
свободи, комунистическите диктаторски режими лишиха хората 
и от човешките им права, и от произтичащото от тях 
материално благополучие, което се получава, когато 
индивидите свободно упражняват своите таланти и 
способности в собствения си интерес. 
 Упоритостта на някои конституционни учени, които 
отричат [The tendency of some constitutional scholars, who 
condemn regulation of expression, religion, and privacy to prefer a 
strongly regulated economy is remarkable.} - ???! 
На интелектуално ниво предимството на свободата пред 
ограничаването на икономическия пазар определено е 
безспорно. В близките години шест Нобелови награди по 
икономика са дадени на икономисти, написали, че 
осигуряването на икономически свободи е съществено условие 
за икономическата жизнеспособност на съвременната държава. 
Тези учени са Фридрих Хайек, Милтон Фридман, Джордж 
Стингер, Джеймс Бучанан, Роналд Коарс и Гари Бекер. 
 Разликата в материалния резултат между свободната и 
деспотична система е очевидна за наблюдателя. Измервани в 
жизнени стандарти и обща производителност, икономическите 
системи на Източна Германия, Китай и Северна Корея са 
бедствия, сравнени с тези на Западна Германия, Тайван и 
Южна Корея. Резултатите не са по-различни, когато се правят 
подобни сравнения с други страни по света. Отхвърлянето на 
икономическата регресия и стагнация е основен фактор при 



негодуванието на хората към комунизма. 
 Изследванията показват огромните разлики между 
икономическите системи. Затова професор Джералд Скъли е 
изчислил успеха на отворените и затворените общества и е 
стигнал до заключението, че нациите, които са избрали да 
подтиснат икономическите, политическите и лични свободи са 
намалили до голяма степен стандарта на живота на своите 
граждани. За разлика от тези случаи, материалният прогрес е 
по-голям, когато индивидите имат правото да се занимават с 
делата си, свободни от подтисничеството на държавата. 
Според изследванията на Скъли, политически отворените 
общества, които са се обвързали с правилата на закона, с 
частна собственост и с частно разпределение на ресурсите, 
израстват три пъти по-бързо (2,73 до 0,91% годишно) и са два 
пъти по-ефективни, като общества, в които тези свободи са 
определени и постулирани. (80) 
 Една от най-забележителните истории за икономически 
успех е тази на градът-държава Хонг Конг, едно късче земя 
близо до Китай, чието управление упражнява минимален 
контрол върху частния икономически пазар. То поддържа 
необичайно ниско ниво на данъци и ограничения. Според 
икономистите Джеймс Гуортни, Уолтър Блок и Роберт Лоусън, 
Хонг Конг има най високо равнище на икономическа свобода от 
която и да била нация в света за два периода на изследване, 
1975-1980 и 1985-1988. Хонг Конг също имаше най-голям 
процент на увеличаване на годишния брутен продукт на глава 
от населението. През периода 1975 - 1980 годишният процент 
на нарастване беше 9,40 и в периода 1985 - 1988 - 8,82 
процента. (81) 
 Едно от най-гъсто населените места на света, този град-
държава се разрасна от население 15,000 през 1841 година до 
над 5,000,000 през 1984. Около 98 процента от населението се 
определя като китайско, на базата на месторождение и език. 
Градът има малко естествени ресурси и много малка част от 
земята е обработваема. Колонията не може да се самоизхранва 
и почти всички основни стоки, и голяма част от храните се 
внасят. 
 Друг град-държава със забележителни икономически 



показатели е Сингапур, който заедно с Хонг Конг има 
нарастване на брутния продукт на глава от населението със 
средно 6%  на година от 1960 до 1990. Гуортни, Блок и Лоусъм 
дават по-малък рейтинг в своята оценка на икономическите 
свободи на Сингапур, отколкото на Хонг Конг. Те определят 
през 1970 година рейтинг 82,29 за Хонг Конг срещу 60,13 за 
Сингапур; за 1980 година разликата е 87,38 срещу 68,83; 1985 
година - 83,25 на 67,67; и 1988 - 82,79 на 73,50. Интересно е, че 
тези изследвания показват също, че Сингапур е имал по-малък 
растеж на брутния продукт на глава от населението; 6,11 за 
1975 - 80 и 6,35 за 1980 - 88. (82) 
 В близките години голям брой латиноамерикански страни 
въведоха пазарно-икономически реформи с голям успех. Най-
успешна е Чили, чиито брутен национален продукт нараства с 
9,7% през 1992 година, много впечатляващо ниво и едно от най-
високите в света за тази година. Това беше деветата 
последователна година растеж за нацията. Нейният брутен 
национален продукт се увеличи повече от два пъти за две 
десетилетия на $36 милярда за 1992 година. За 1993 година 
нарастването се очаква да бъде в рамките на шестте процента. 
Инфлацията спадна до 12,7% през 1992, от 18,7% за 1991; 
безработицата спадна до 4,8% от работната сила, а 
инвестициите за 1992 година нараснаха с около 20 процента. 
 Основна причина за тези резултати са икономическите 
реформи, които Чили предприе от 1975 година насам. Нацията 
децентрализира много видове бизнес и индустрия, приватизира 
почти всички държавни предприятия, елиминира голямото 
субсидиране и позволи на пазарните механизми да определят 
лихвените проценти и заплатите. Финансовият контрол върху 
износа, вноса и чуждите инвестиции беше намален до минимум, 
или премахнат изцяло. (83) 
 Колкото повече свобода има на пазара, толкова по-добре 
ще се отрази това на хората. Съвременните икономически 
проучвания показват, че в Съединените Американски Щати 
управленските ограничения на икономическия пазар много 
често имат негативно влияние, вредата е по-голяма от ползата. 
Законовите ограничения на икономическата дейност донасят 
повече вреда, отколкото полза. 



 В моята книга “Икономическите свободи и конституцията”, 
съм обобщил 53 изследвания на управленски ограничителни 
мерки, от повече от 60  отделни изследователи и институции, 
публикувани в най-престижните научни издания. Тези 
изследвания показват, че въпреки че всяка регулация постига 
определена цел, огромното мнозинство от тези мерки се 
провалят, при анализирането на цена/полза. В обоснованите си 
заключения почти всички от тези учени подкрепят или пълното 
отсъствие, или чувствителното намаляване на ограниченията в 
съответната област. (84) 
 Както се вижда от тези изследвания, много от 
ограниченията са довели до намаляване на икономическата 
ефективност, лошо разпределение на ресурсите и 
преразпределение на приходите от консуматора към 
регулираната група [str 47 !!!!!!]. Разгледани като цяло, 
икономическите ограничения до голяма степен ограничават 
продуктивността на нацията. Общо заключение при тези 
изследвания е, че въпросните ограничения повишават цените, 
първо, като ограничават конкуренцията и второ, като налагат 
много безсмислени изисквания на производителите и 
продавачите. Резултатът от това е оскъпяване на продуктите. 
Хората със средни и ниски доходи, онези които най-малко могат 
да си позволят по-високи цени, са най-неблагоприятно 
повлияни.  
 Както ще се види и от следващите страници, за провала 
на ограниченията има много причини. Една предложена мярка 
може да бъде основана на най-чисти намерения и точна 
информация, но това не означава, че тя ще изпълни целта си. 
За да може едно такова предложение да добие силата на 
закон, административните власти трябва да приемат 
необходимите постановления и правила, за да го приложат. 
Статистиката, обаче, отнасяща се до тези политически процеси, 
не е много окуражаваща. Съвършеният план обикновено става 
доста несъвършен в момента в който бъде подложен на 
натиска и компромисите на законодателния процес, независимо 
дали на местно, или високо управленско ниво, и при самото му 
прилагане може да пострада още. Възможно е съдилищата да 
обезсилят малка, или по-голяма част от него. 



 Вижте коментарите по въпроса за ограниченията на 
Професор Роналд Коарс, Нобелов Лауреат по икономика за 
1991 година, който дълго време беше редактор на много 
уважаваното Списание за Право и Икономика. Това списание е 
публикувало през годините многобройни изследвания върху 
икономическите ограничения, и Коарс заключва: 
 

Урокът от тези изследвания е ясен; всички те показват, че 
ограниченията са или неефективни, или, когато са имали 
значително влияние, ефектът върху [balance] е бил 
отрицателен, така че като резултат от ограниченията 
потребителите получават по-лош, или по-скъп продукт, 
или и двете заедно. Този резултат се забелязва в такава 
голяма част от проучванията, че се превръща в загадка; 
човек би очаквал, че поне някои от управленските 
програми биха донесли повече полза, отколкото вреда. 
(85) 

 
 Професор Коарс вярва, че поне на теория, няма причина 
управленските регулации да не подобрят пазарния процес. Той, 
обаче заявява, “загадка за мен е защо тези случаи са така 
редки, ако не и изобщо несъществуващи.”(86) 
 Опитът на Съединените Щати в управленските 
ограничения разкрива огромната трудност за поддържане на 
икономическите свободи в демократичните общества. 
Икономическата регулация произтича главно от два различни 
източника. Първият източник са онези хора, които изискват 
приемането на определени закони, които да премахнат онова, 
което те възприемат като проблеми на икономическата 
система. Те са мотивирани от идеологически причини, или 
причини свързани с по общонародни интереси. Членовете на 
тази група не са пряко облагодетелствани от законите, които 
предлагат. 
 Вторият източник на икономическа регулация са онези 
индивиди и корпорации, които търсят регулации в името на 
собствения си интерес. Повечето от хората в тази група са в 
бизнес, търговските, или професионални среди. Те искат 
ограничения на пазара, главно с цел самите те да получат 



повече приходи. 
 Втората група се занимава с “търсене на наем”, един 
термин, с който икономистите определят действия на индивиди, 
или заинтересувани групировки, целящи да променят 
обществената политика по отношение на данъци, изразходване 
на средства и регулации, по начин, който би им донесъл по-
голям приход. Освен, че затормозява пазара, търсенето на наем 
предполага участието на адвокати и юристи в дейности, които 
не подпомагат продуктивната дейност. (87) 
 Втората група е отговорна за много от регулациите - може 
би по-голямата част от тях. В едно демократично общество, 
законодателите много уважават изискванията на своите 
избиратели. Като резултат от това, един относително малък 
брой лица, целящи парично облагодетелстване имат значителни 
политически възможности да го постигнат. Съдията Ричард 
Поснер е изказал предположението, че законодателния процес 
е създал един пазар за законодателите в който политиците 
“продават” законова протекция на онези, които могат да 
подпомогнат на тяхната предизборна кампания с пари, гласове, 
или с двете. (88) 
 Професор Майкъл Гранфилд е оприличил 
законодателството на един голям магазин, чиито стоки 
включват монополи, преференции и концесии. Политиците 
продават тези стоки, както би го направил всеки собственик на 
магазин - на онези, предлагащи най-добрата цена. Тези 
уговорки не включват задължително подкупи или каквато и да 
била незаконна дейност. Те могат просто да включват законно 
сътрудничество, или обещание за гласове. (89)  
 Процесът, който води до законодателство, което 
облагодетелства относително малък брой хора е труден за 
разбиране. Онези, които биха били парично облагодетелствани 
от определени закони, обикновено са заинтересувани да 
образуват много солидни групировки, докато онези, които ще 
бъдат ощетени без да споделят облагите често нямат 
достатъчно сили да се борят за правата си. Концентрацията на 
благата създава една особена заинтересована група, която има 
стимул да създаде тясно политическо лоби, чиито малък 
размер способства за относително ефективна организация. 



 От другата страна на монетата стои по-голям брой 
граждани; те често са много разпръснати и знаят малко, или 
никак за предлаганите закони и последствията от тях. Освен 
това, социалната цена от законодателните актове се 
разпределя така, че много малко хора страдат сериозно от тях, 
което ограничава стимулите за организиране. Като следствие, 
тежестта на финансирането на мерките, субсидирането и 
специалните икономически преференции се разпределя и пада 
върху една често незнаеща и непротестираща маса от хора.  
 Все пак, взети като цяло, много изследвания сочат, че 
ограниченията, налагани в Съединените Щати са на много 
висока цена. Едно скорошно проучване изчисли, че 
федералните ограничения може би струват на американския 
данъкоплатец $400 - 500 милиарда годишно над  онези 
управленски разходи, описани в националния бюджет. Това се 
равнява средно на $4000 до $5000 на домакинство. (90) 
 Тези цифри не разделят “необходимите” от 
“безсмислените” ограничения. Дори и да предположим, че 
значителен процент от тези средства отиват за “необходими” 
мерки, опитът сочи, че една голяма част се изразходва за 
управленски контрол, който не защитава, нито облагодетелства 
живота и собствеността на хората. Може също така да се 
отбележи, че сред най-“безсмислените” мерки са онези, които 
възпрепятстват упражняването на човешки умения, които 
облагодетелстват обществото. Възраждащите се нации са 
страдали жестоко от този проблем. Поради по-малко регулации 
броя и разнообразието на продукти и услуги е много по-голям в 
капиталистическите, отколкото в социалистическите страни. 
   Имайки предвид стимулите, които движат политическия 
процес, благоденствието на собствениците и предприемачите 
може да е съмнително. Реформаторски групи, които отхвърлят, 
или не се доверяват на пазарните механизми, и различни 
заинтересовани групи и лица, търсещи парична облага, имат 
значителни шансове да постигнат целите си, особено, когато 
целите им са общи, което често се случва. 
 Защитата на собствениците и предприемачите от силата 
на тези специални икономически интереси изисква 
едновременното въвеждане на икономически гаранции в 



конституцията и даване на съдебната власт силата да ги 
прилага. 
  
 I Разпоредби за осъждане и регулиране 

 
Опитът на Съединените Щати 

 
 Изхождайки от разговорите си с водачи на възраждащи се 
страни стигнах до заключението, че мнозина не разбират 
смисъла на високото ниво на протекции на частната 
собственост при демократичните нации. За да запълни тази 
празнота, този раздел съдържа информация за скорошни 
правни дискусии в Съединените Щати в областта, засягаща 
ограниченията върху използването на земята.  Тази 
информация също така би могла да бъде много полезна на 
съставителите на конституции. 
 В едно свободно общество, управлението не трябва да 
бъде окончателния арбитър по отношение на използването на 
собствеността. Това определено е смисълът на клаузата за 
“отнемане”  в Конституцията на Съединените Щати, която, като 
част от петото допълнение заявява, че “частната собственост 
не може да бъде отнемана за обществено използване без 
справедливо обезщетение.” И все пак, в един дълъг период от 
време, особено от средата на 1920-те до началото на 80-те 
години Върховният Съд на САЩ често е поддържал доста 
жестоки ограничения за използването на земята. От 1987 
година насетне Върховният Съд промени политиката си и 
демонстрира много по голяма решимост да поддържа правата 
на собственост. 
 Три случая илюстрират това. Първа Английска Лутеранска 
Църква от Глендейл срещу Общността на Лос Анджелис, (91) 
реши през 1987 година, че на земевладелците се полага 
справедливо обезщетение, когато указ временно, или 
постоянно им отрича правото да се разпореждат със земята си. 
Нолан срещу Калифорнийската Брегова Комисия,(92) реши, 
също през 1987 г., че за да може да влезе в сила дадено 
ограничение върху използването на земя, то трябва да 
отразява значим легитимен интерес на щата. Съдът анулира 



изискването на Калифорнийската Брегова Комисия, че 
земевладелците трябва да дадат сервитутно право на 
обществеността върху своите земи, аргументирайки се, че 
сервитутното право няма да постигне заявената обществена 
цел. 
 Най-скорошния случай е Лукас срещу Южно 
Калифорнийския Брегови Съвет (93) (1992), който  беше за два 
брегови парцела, закупени от Г-н Лукас за около един милион 
долара. По време на покупката, съответните закони са 
позволявали парцелите да бъдат застроени. След като Лукас 
купил земята, Южна Калифорния приела закон, който 
забранявал строежа на каквито и да било обитаеми постройки 
в зоната, където се намирала земята. Върховния Съд на 
Съединените Щати постановил, че освен ако съществувалите 
по времето на покупката на Лукас закони не му забраняват да 
строи къщите, щатът противоконституционно го е лишил от 
имуществото му. 
 Всички тези ограничения предполагат онези, които ги 
налагат да имат сериозни основания за това. Мненията по 
въпроса са в съзвучие с общоприетия стар принцип, че 
използването на земята е конституционно гарантирано, стига 
да не е вредно. Какво се има предвид под “вреда”? В едно 
общество, чиято икономика се основава на собствеността и 
инвестициите, този термин трябва да бъде дефиниран като 
нарушаване на продуктивността, творческото начало и 
изобретателността на частния сектор. Вярна на този принцип, 
регулация, която наистина осигурява общественото здраве и 
забранява всякакво вредно използване трябва да се счита за 
легитимна. 
 Стандарта за определяне на истинността, изискван от 
случая Нолан е включвал два теста: първо, дали при приемане 
на ограничение за използване на земята, управлението 
обслужва легитимен държавен интерес; и второ, дали 
регулацията значително задоволява този интерес. И двата 
теста се използват често при разрешаването на юридическите 
спорове, когато съдът трябва да определи дали дадено 
ограничение нарушава нечии конституционни права. 
 В случая Нолан, Върховния Съд определи, че 



ограничението не отговаря на второто стандартно условие. Той 
анулира решението на Калифорнийската Брегова Комисия с 
което тя изисква Ноланс да предадат на обществеността 
правото на достъп до до бреговата ивица, която е част от 
земята им, като условие за получаването на разрешение за 
разрушаване на едно бунгало, на мястото на което те смятали 
да построят къща. Съдът преценил, че отстъпването на такова 
право не обслужва достатъчно държавния интерес за 
правенето на океана едновременно визуално и 
“психологически” достъпен за обществеността.  
 В една бележка под линия към делото Нолан, Съдът е 
дискутирал, но не е повдигнал въпроса за непропорционалното 
влияние. Комисията твърдяла, че ако се позволи на Ноланд да 
построят къщата си, това ще доведе до построяването на цял 
ред къщи между океана и пътя, който минава от другата страна 
на земите и като резултат от това, пътуващите по пътя няма да 
осъзнават близостта на океана.  Съдът отговорил, че ако 
Ноланс бъдат изкупителна жертва в опитите на Калифорния да 
разреши този проблем, въпреки, че те не са направили нищо 
повече от останалите земевладелци, действието на щата - дори 
и по принцип да е законно - може да наруши клаузата за 
отнемане, или клаузата за равнопоставеност на Конституцията. 
“Една от основните цели на клаузата за отнемане е да 
“предотврати превръщането на определени хора в изкупителни 
жертви при проблеми, които, според справедливостта и 
правото, трябва да бъдат понесени от обществото, като 
цяло.”(94) 
 Наблюденията на съда се отнасят особено за наредби, 
които ограничават, или облагат с такси и данъци ново 
развитие/строителство, поради  недостатъците, залегнали в 
настоящите разпоредби, или служби. Така че задръстените 
пътища може да се задръстят още повече от пристигането на 
новодошли, но проблемът не е само в тях; по скоро, това е 
резултат от комплексното развитие на областта. Ако общността 
не се развила толкова, влиянието на новодошлите не би било 
толкова значително. 
 В случая Лукас, съдът заключи, че има поне две различни 
категории управленски действия, които изискват компенсация 



без да е необходимо никакво специално разследване, 
доказващо дали обществения интерес е бил насилен. Първата 
категория включва ограничения, които налагат на собственика 
да изтърпи “инвазия” на собствената си територия. По принцип, 
независимо колко незначителна е това нахлуване, и 
независимо, колко обосновано от обществена гледна точка 
може да е то, съдът изисква компенсация. Например, в един по 
ранен случай, съдът постанови, че един Ню Йоркски закон, 
изискващ земевладелците да позволят на телевизионните 
кабелни компании да монтират инсталации в техните постройки 
е отнемане на собственост, независимо, че инсталацията заема 
най-много до половин кубичен метър от собственоста. (95) 
 Втората ситуация, при която съдът сметна за необходима 
компенсация е, когато ограничението забранява на собственика 
да използва земята си по икономически изгоден, или 
продуктивен за него начин. Южна Калифорния, между другите 
си доводи, изтъкна, че начинът, по който Лукас искал да 
използва двата си парцела би причинил ерозия и разрушаване 
на щатския плаж и дюни. Тя също изтъкна, че е в интерес на 
щата да осигурява достъп до плажа за местните жители и 
туристи. Върховният Съд на Южна Каролина приел като 
основателни доводите на щата и анулирал решението на по 
низшестоящия съд, който постановил, че законът отнема 
собственост. 
 Върховният Съд на Съединените Щати постановил, че 
когато един човек си купува собственост, той получава пълна 
протекция срещу  
ограничителни забрани за всякаква икономически изгодна и 
продуктивна за него дейност, които биха могли да произтекат 
от закони, определящи нарушения на обществения ред и 
ограничаващи използването на собствеността. Съдът 
заключил, че твърдението на Южна Каролина за нанесени 
вреди е прекалено неспецифично и представлява нарушение на 
правата на собственика.Законодателството е ограничено в 
прилагането на закони, които са съществували по време на 
придобиването на земята. При прилагането на такива закони, 
щатът не лишава собственика от никакви права, тъй като тези 
закони са били в сила и лицето е било обвързано с тях при 



придобиването на имота. 
  Така, че ако собственоста на Лукас нанася вреди, както 
твърди Северна Каролина, дела биха могли да бъдат 
повдигнати в съдилищата, или от съседни земевладелци, или от 
граждани, потърпевши според закона за обществения ред на 
щата, или от щата, във властта си да оправдава обвинените в 
нарушаване на реда.Върховният Съд на Съединените Щати 
върна случая на съдилищата на Северна Каролина за 
преразглеждане според стандартите, които определил. 
 Според обичайното право на Съединените Щати има 
частни и обществени нарушения на реда. Обществено 
нарушение е нарушаване на права на обществото, като 
например правото да се живее според условията на здраве и 
безопасност и далече от сгради, използвани за вредни, или 
неморални дейности. Частно нарушение на реда е необосновано 
вмешателство в правото на даден собственик да използва и да 
се наслаждава на собствеността си. За да бъде определено 
като нарушение на реда, дадено действие трябва да води до 
значителни и необосновани вреди по отношение на заявените 
интереси на собственика. Нарушението на реда е различно от 
нарушаването на  чуждата територия, което е вмешателство в 
правото на притежаване на земята.  Така че звуците, 
миризмите, заплахата от повреди и вибрациите са нарушаване 
на реда, докато физическото навлизане на прах и камъни би 
било нарушаване правото на собственост. 
 В частните случаи на нарушаване на реда щом веднъж се 
установи, че вмешателството е значително, въпросът е дали 
трябва да се изиска от засегнатия собственик да го понесе без 
обезщетение. Един фактор, влияещ на такова решение е дали 
вредата, понесена от собственика е по-значителна от ползата 
на причинилото я действие. Целта на закона за обществения 
ред е да осигури правата на собственост като прекрати 
нараняващи и вредни дейности, които нарушават правото на 
собственост.(96) 
 От особен интерес при делото Лукас е обосновката на 
съда, че към втората категория действия, изискващи 
компенсация може да бъде причислено и, “разумните очаквания 
на собственика за възвръщане на инвестициите. В тези случаи 



въпросът е дали управлението е лишило собственика от 
неговият интерес при закупуването на собствеността. 
 На собствениците не трябва да бъде забранено 
използване, на което те са разчитали по силата на договор, или 
да бъдат принудени да използват собствеността си по начини, 
които, макар и обслужващи интересите на управлението, нямат 
връзка със разумна икономическа цел, на която първоначално е 
разчитал частният инвеститор. Ако дадено ограничение лишава 
собственика от целта с която той е придобил собствеността, то 
то го е лишило от неговите разумни очаквания за 
възвращаемост на инвестициите. Една пазарна икономика 
изхожда от предпоставката, че очакванията на даден 
инвеститор ще бъдат законово защитени. Клаузата за отнемане 
“защитава очакванията на частните лица, за да осигури частни 
инвестиции.” (97) Както е заявил Блакстоун, “общественото 
благо не печели от нищо друго, така, както печели от защитата 
на частните права на всеки гражданин.”(98) 
 Следователно разумните инвестиционни очаквания на 
собствениците може да касаят част от собствеността, по-малка 
от цялата. Като основно правило, пълното изчезване на 
интереса на собственика не е необходимо, за да може да се 
осъществи отнемане на собственост: отхвърлянето на правно 
разграничим собственически интерес е достатъчно. Такива 
интереси могат да бъдат от различен тип. Защитените 
собственически интереси включват “всевъзможните интереси, 
които могат да има гражданина.” (99) Компенсация може да 
бъде дадена само за частта от имота, която е отнета. 
 Обаче управлението не трябва да избяга отговорността, 
когато отнема само част от собствеността. Както е заявил 
Върховният Съд на Съединените Щати: 
 

 [Би било един много любопитен и незадоволителен 
резултат, ако...се счете, че ако управлението се въздържи 
от абсолютното предаване на дадена собственост за 
използване от обществеността, то може да унищожи 
стойността й напълно, може да предизвика някаква 
непоправима и постоянна вреда, може, всъщност, да я 
подложи на пълно унищожение без да даде никаква 



компенсация, защото, в най-тесният смисъл на думата, 
частта не е взета за обществено ползване. ] 
 

 Според  едно решение на Ню Йоркския апелативен съд от 
1989 г., може да се предприеме отнемане без произтичаща от 
него парична загуба. Един указ на град Ню Йорк забранил 
разрушаването, изменението или преправянето на 
гарсониерите и задължило собствениците да  ги възстановят в 
обитаемо състояние и да ги дават под наем при контролирани 
наеми за неопределен период от време. Градът обосновал 
закона като усилие да се намалят основните проблеми на 
бездомността, гарантирайки жилища с нисък наем. Съдът 
анулирал наредбата като едновременно физическо и 
процедурно нарушение на федералните и щатски конституции. 
(101) Той е заключил, че наредбата едновременно “отнема и 
значително нарушава” всяко от основните права на 
собствениците - правото на притежаване, правото на 
използване и правото на разпореждане с техните сгради. (102) 
 В Първа английска, Общността на Лос Анджелис се 
опитала да прокара тезата, че да се увеличи риска за 
класифициране на подобни случаи като отнемане и да се 
принуди управлението да плати за това би довело до 
нарушения в плановия и регулационен процес. Върховният Съд 
се съгласил, но уточнил, че 
 

такива последствия са естествени при всяко решение, 
което подкрепя конституционните права; много от 
разпоредбите на конституцията са съставени, за да 
ограничават гъвкавостта и свободата на управленските 
структури и клаузата за справедливи компенсации, част 
от петото допълнение е една от тях. Както съвсем на 
място отбелязал преди повече от петдесет години 
съдията Холмс, “Силното желание от страна на 
обществото да се подобри положението на хората не е 
достатъчно, за да гарантира постигането на тази цел по 
път, по-кратък от конституционния, предполагащ плащане 
на определена цена.” (103) 

 



 
Ограничаване на Законодателството 

 
Измежду другите неща, една съвременна конституция трябва 
да осигурява правото на религия, свобода на речта, пресата, 
обучението, събранието, петициите, сдружаването, 
движението, собствеността и инвестициите. Както беше 
обяснено по-рано, защитените права не трябва да бъдат 
ограничавани при липсата на конституционно основание за 
това. 
 В общи линии съвременните конституции не гарантират 
достатъчна защита за собственоста и предприемачеството. 
Нациите, възраждащи се за свободата не е нужно да следват 
този пример. В името на съживяването на тяхната икономика е 
необходимо да бъдат привлечени чужди и местни инвестиции, 
което би било трудно, ако собствеността и предприемачеството 
не са законово защитени. 
 Тези нации се сблъскват с проблема за промяната на 
икономическата си система от централизирана в такава, която 
разчита на частния пазар. Една пазарна система се основава на 
собствеността и развитието производство и разпространение от 
страна на частни индивиди и корпорации. Тази система трябва 
да функционира основно сама, отделна и независима от 
управлението. Потенциалните собственици и предприемачи 
трябва да се чувстват сигурни, че могат да участват в 
системата без страх от конфискации, подтисничество, или 
икономическа нестабилност. Във връзка с това, системата 
изисква една законова рамка, за да може да бъдат предпазени 
нейните цели и действия. 
 В миналото комунистическите правителства са 
позволявали на чужди фирми да работят в страните им, но най-
вече на базата на индивидуални договори между фирмата и 
управлението. Такива споразумения не се вместват в образа на 
частната икономическа система. Те овластяват управлението - 
не пазара - да определи фирмите, на които ще бъде разрешен 
достъп и условията при които те трябва да действат. Пазарните 
икономики функционират различно: пазара трябва да 
контролира съществуването и характера на дадено 



предприятие. Потенциалните собственици и предприемачи 
трябва да могат да извършват дейност по свой избор, без за 
това да им е нужна официална “благословия.” 
 Една пазарна икономика изисква силна, но не абсолютна 
законова протекция срещу управленски контрол. При една 
пазарна икономика има само три начина, по които държавата 
може да придобие частна собственост, или права за 
собственост от хора, при липса на тяхно съгласие: присъда, 
регулация и облагане. Тази власт е необходима за 
функционирането на управлението, но тя трябва да бъде 
използвана пестеливо, ако целта е пазарът да функционира 
ефективно и ефикасно. 
 Инвеститорите по принцип разбират, че силата на 
присъдата е присъща на управлението и приемат този принцип, 
стига държавата да го прилага според международно приетите 
ограничения, като онези, изложени в Конституцията на 
Съединените Щати: Частната собственост не може да бъде 
отнемана за обществено ползване без справедлива 
компенсация.(104)  
  Има четири значими думи в тази гаранция. За да се запази 
доверието на инвеститора и да се осигурят личните права, 
всяка от тях трябва да бъде дефинирана от перспективата на 
поощряване на пазарната икономика. Целта трябва да бъде да 
се увеличи до максимум защитата на собственика срещу 
конфискация, и все пак управлението да може да придобива 
собственост, която ще му позволи да изпълнява основните си 
функции. Аз давам следните дефиниции: 
 Частна собственост включва всичко ценно, притежавано 
от частно лице, или корпорация; отнемана означава (1) 
управлението да придобие пълна, или частична собственост, 
притежание, или контрол върху частната собственост, или (2) 
управлението да повреди частната собственост и в следствие 
на това да унищожи ценността й, изцяло, или частично; 
обществено ползване се ограничава само до случаите, когато е 
крайно необходимо за осигуряването на жизненоважни 
държавни служби.; и справедлива компенсация изисква 
заплащането на пазарната цена на отнетия имот, и 
компенсирането по други начини на собственика за всички 



негови загуби, последвали от отнемането. 
 Управлението извършва икономическа регулация за да 
получи определен контрол върху частни авоари, или 
предприятия. До определена степен, регулация, която 
ограничава частната икономическа дейност е оправдана при 
една пазарна икономика. Малцина биха отхвърлили регулации, 
които всъщност осигуряват общественото здраве и 
безопасност, забраняват вредни дейности и служат за 
поддържането на закона и реда при истински екстремни 
ситуации. Важно е управленският контрол да бъде ограничен 
до забрана на частна дейност, която наистина нарушава 
правата на другите. Истинската роля на управлението е да 
защити обществеността от такава вреда, а не да забрани, или 
намали индивидуалната продуктивност, конкуренция, или 
творчество. (105) 
 Глава 5 излага една формула, която съдилищата могат да 
прилагат, когато трябва да се определи, дали дадено 
ограничение е конституционно издържано. Но ограничението 
може да доведе до отнемане на собственост, както е обяснено 
в предишния раздел на тази глава под заглавие “Опитът на 
Съединените Щати.” Основното правило е, че се стига до 
отнемане, когато ограниченията станат прекалени и своеволни. 
 Властта на облагане трябва да се прилага еднакво към 
всички и по начини, които не целят конфискация на 
собственост, или предприятие, не пречат на инвестициите, или 
пък налагат ограничения върху собствеността или бизнеса, 
които при други случаи биха били забранени. Перспективата за 
големи печалби “задвижва мотора на икономическото развитие” 
и в следствие на това високите данъци създават пречки, които 
сериозно спъват развитието. (106) Данъци, които не могат да се 
счетат за заплащане на получени блага, всъщност 
представляват отнемане на собственост. 
 Според гореизложеното, за да запази свободата и за да 
увеличи до максимум възможностите за инвестиции, 
управлението трябва бъде значително ограничено във властта 
си да издава присъди, да регулира и да облага. 

     
Защита на Собствеността и Икономическите Свободи 



 
Една поука, която може да се извади от конституционния 

опит на Съединените Щати е че, има голямата нужда от 
внимание при определянето на икономическите свободи. 
Въпреки, че съставителите на оригиналната Конституция и на 
Четиринадесетото допълнение са целели защитата на частната 
собственост, инвестициите и предприемачеството, Върховният 
Съд на Съединените Щати често в близките години не се е 
съобразявал с тези цели частично защото конституционният 
език е лаконичен и неясен в това отношение. (107) 
Съставителите на конституции, които търсят осигуряването на 
собствеността и икономическите свободи, предлагам да 
размислят върху следните разпоредби. 

 
Частната собственост и икономическите интереси ще 

бъдат осигурени срещу отнемане, контрол, притежание, 
повреда, или намаляване произтекли от действията на 
който и да било клон, комисия, агенция, длъжностно лице, 
или служител на управлението както следва: 

 (1) (Право на собственост) Всеки човек има 
правото, индивидуално, или в комбинация с други, да 
закупува, придобива, наема, използва, ипотекира, отдава 
под наем, прехвърля, защитава и наследява частна 
собственост, или някаква част от такава. Частната 
собственост включва всякакъв авоар, или ценност, 
независимо дали е веществена, или нематериална, 
истинска, или лична. 

 (2) (Икономически права) Всеки човек има 
правото, индивидуално, или в комбинация с други, 
свободно да практикува професия, занаят или търговия по 
свой избор, свободно да създава, поддържа и управлява 
търговско предприятие, и свободно да произвежда и 
разпространява стоки и услуги. 

 (3) (Права за сключване на договори) Всеки 
човек има правото, индивидуално, или в комбинация с 
други да сключва обвързващи споразумения съдържащи 
разпоредби, изцяло по техен избор. 
 



 Една която защитава собствеността и 
икономическите интереси трябва да ограничава собствеността 
на управлението. Освен онова, което вече притежава, или 
управлява, управлението не трябва да притежава, или 
управлява каквото и да било търговско предприятие. 
Управлението няма стимулите и необходимите умения да 
постигне максимални блага за обществото чрез своите 
притежания и инвестиции. Управлението не само, че не е 
компетентно в тази област, но то също така има стимула да 
приема закони, които биха ограничили неговите частни 
конкуренти, като от това губи обществото. 

 Възраждащите се нации се опитват да приватизират 
предприятията, притежавани от управлението, една много 
желана цел, която трябва да бъде подпомогната от 
конституционни разпоредби и закони, които биха осигурили 
частните собственици срещу конфискация и подтиснически 
ограничения. 

Националното, или каквото и да било местно управление 
не трябва да притежава земя, или сгради освен онези, които 
трябва да бъдат използвани за крайно  важни обществени  
услуги, като улици, народни училища, и полицейски и пожарни 
станции. При случаи, че управлението иска да закупи земя за 
тези цели и собственикът откаже да я продаде, съдът трябва 
да има властта да се намеси и да нареди собствеността да 
бъде предадена на управлението, но само при положение, че 
бъде заплатена цялата пазарна цена на придобивката и пълна 
компенсация за всякаква икономическа загуба, претърпяна от 
собственика като последствие от управленското действие. 

 През 1895, един Ню Йоркски висш съдия обясни 
правното значение на притежаването на собственост в един 
случай в който това беше от голямо значение. Докато 
определени регулации са възможни, е написал Съдията 
Комсток, 

 
когато правото на собственост е придобито от гражданин 
според съществуващия закон, никой клон от управлението 
няма властта да му до отнеме; но когато това право е в 
противоречие със съществуващия закон, или лицето е 



лишено от правото си, поради извършено нарушение, 
тогава собствеността му може да бъде взета - не по 
силата на акт на законодателната власт, а по силата на 
самия закон, пред юридическия трибунал на щата. 
Случаят, или обстоятелствата, при които даден гражданин 
може да бъде лишен от собствеността си, могат да бъдат 
упоменати дословно в закона, или поне не могат да бъдат 
създадени със законодателен акт, който цели именно  
отнемането на въпросната собственост. Там където са 
признати права на собственост, законодателството не 
може да каже, че те повече няма да важат; нито пък 
съдебен процес, или трибунал могат да издадат такава 
присъда. Ако [отнемането] е по силата на “закона за 
земята”, или е “процес, произтичащ от закона” според 
значението на конституцията, тогава законодателството 
има цялата власт. Но според противната интерпретация, 
законодателството може да приеме закон, който да 
отнеме свободата, или живота, без определена причина, 
изисквайки юридическите и изпълнителните агенции да 
изпълнят волята му.(108) 

 
 Правото на собственост изисква такава силна защита 
поради връзката му със свободата и изобилието, които бяха 
обсъдени по-горе. Едно свободно общество не може да 
съществува, освен ако на управлението не бъде забранено да 
конфискува собственост. Ако управлението може да си присвои 
нещо, притежавано от частен гражданин, то може да упражнява 
огромна власт върху хората. Ч такъв случай човек би се 
поколебал да говори, да се моли, или да отправи петиция по 
начин, който не би се харесал на властите, за да не загуби 
онова, което вече е спечелил и притежава. 
 Както е заявил Хамилтон, власт върху притежанията на 
човек е равносилна на власт върху волята му. (109) Върховният 
Съдия на САЩ Джоузеф Стори е обяснил, че изискването на 
конституцията за справедлива компенсация “е определено от 
юристи като принцип на вселенския закон, защото при едно 
свободно управление всички други права биха станали напълно 
безполезни, ако правителството притежаваше безусловната 



власт върху личната съдба на всеки гражданин.” (110)  
 
 
II Регулация на Икономическата Дейност 

 
Опитът на Съединените Щати 

 
За един дълъг период от историята на Съединените Щати, 
Върховният Съд е предпазвал икономическата дейност от 
ограничения, налагани от държавата и федералното 
управление. Между 1897 и 1937 година при 
материалноправните и икономически съдебни процеси, съдът е 
обезсилил много закони, които безсмислено, или ненужно 
ограничават свободата на предприемачество. 
 Сред достойните за отбелязване закони, които съдът е 
отменил като нарушаващи клаузите за равнопоставена защита 
на Конституцията, са били един указ на Ню Йорк, който 
ограничавал работните часове на служителите на хлебарниците 
на 60 на седмица, или 10 на ден,; един закон на Оклахома, 
който позволявал на една щатска комисия да ограничи достъпа 
до бизнеса с лед; едно Ню Йоркско постановление, което 
налагало данъчно облагане при препродаването на театрални 
билети; Един указ на Небраска, който забранявал на агенциите 
за намиране на работа да събират такси от служителите и един 
закон на Пенсилвания, който успешно премахнал от щата 
верижните аптеки. Днес всички тези закони най-вероятно биха 
били подкрепени от Върховния Съд. 
 Периодът на забележителен икономически растеж за 
Съединените Щати около началото на този век също така е бил 
времето, когато юридическата протекция на икономическите 
свободи е била най-силна. Тогава всеки индивид, или 
корпорация са могли да предявят иск, по силата на 
федералната конституция, за защита срещу федерални, 
щатски, или местни ограничения върху икономическата дейност 
и възможности. И тогава правителството е поемало тежестта 
по доказването, че регулациите не са ограничавали своеволно 
икономическата дейност. 
 Епохата на икономическия съдебен процес траела около 



40 години. През този период богатството на САЩ нараснало 
невъобразимо; през 1914 година националният приход бил по-
голям от този на Обединеното Кралство, Германия, Франция, 
Австро-Унгария и Италия взети заедно и приходът на глава от 
населението е бил най-високият в света. (111) Освен това, 
действителните заплати се покачвали, за работното време 
намалявало. 
 Цените на едро и дребно били на практика еднакви през 
1914-15 година, както през 1840, докато заплатите на час за 
всички индустрии, за които има данни освен селското 
стопанство, за този период са се покачили тройно. (112) 
Средният брой на работните часове на седмица за всички 
производствени индустрии спаднал от 60 през 1890 година на 
50,3 през 1926. (113) Изчислено е, че между 1850 и 1900 година 
е отбелязано нарастване на действителните приходи на глава 
от работещото население с 63%, а между 1900 и 1929 година 
това нарастване е било с 18%. (114) 
 Тъй като през този период са съществували по-малко 
социални закони и съюзи, това подобрение трябва да се дължи 
на икономическата система. Въпреки че бедността и 
материалното неравенство продължили да съществуват, 
системата сякаш работела забележително добре. Затова не е 
трудно да се направи заключението, че този успех може да 
бъде възпрепятстван с налагането на ограничения върху 
икономическата свобода - онова, което вреди на бизнеса, също 
така влошава живота на работниците и потребителите. 
Концепцията за свобода на Върховният съд позволила 
процесът да продължи, и от това последвали много 
икономически блага. 
    В онези години противопоставянето срещу 
икономическите съдебни процеси идвало главно от критици, 
които изисквали социални реформи и преразпределение на 
доходите, кое то можело да се постигне само от Конгреса и 
щатското законодателство. Те виждали в лицето на съдебната 
власт сериозна пречка за постигането на тези цели. Онова, 
което изглежда реформаторите не разбрали било, че въпреки, 
че юридическото преразглеждане би анулирало някои социални 
мерки, то също така щяло да анулира и законодателни актове, 



обслужващи богатите и групите със специални интереси. 
Въпреки, че законодателите приемат постановление, които 
помагат на онеправданите, те също така налагат ограничения, 
които обслужват богатите и малки заинтересовани групи за 
сметка на бедните. (вж. Стр. 45-50, по-горе.) 
 За либерално ориентираните съдии от Върховния Съд 
през тридесетте, обаче, икономическото спасение зависело от 
политическия процес и внезапно, била оттеглена протекцията 
на икономическата свобода от страна на съда. 
Разочарованието от икономическата система, причинено от 
световната криза през 30-те предизвикало появата на всякакви 
регулиращи схеми; и съдът, след неуспешни опити за защита, 
капитулирал. Болшинството от съдиите обявили, че са готови 
да подкрепят всякаква законодателна регулационна програма, 
стига да не е произволна, и да не нарушава някои от другите 
конституционни права (като свободата на пресата). Към края на 
1930-те съдът приел дори по диференцирана политика. Що се 
отнася до икономическите въпроси, съдът заявил, че 
законодателството е достатъчно да изглежда, че действа 
рационално; тежестта за доказване на противното падала 
върху тъжителя. Обръщането на посоката в сравняние с по-
раншните приоритети била пълна: сега икономическата 
регулация била напълно приемлива, а свободата от такава 
регулация била изключение. 
 И все пак, за мнозина в едно общество, възможността да 
се занимават свободно с бизнес, търговия, занаят, или 
професия е най-важната свобода, която обществото може да 
предложи. Освен това, това е една свобода, която 
облагодетелства значително самото общество. 
 Въпреки това, независимо от ползата от него, 
икономическият съдебен процес не се завърнал в тази страна 
на федерално ниво в близкото бъдеще. Основна причина за 
това е, че мнозина от правната общност вярват, че 
Конституцията на Съединените Щати не предполага такъв 
процес. Те твърдят, че съставителите на клаузите за съдебния 
процес и равнопоставената защита никога не са предполагали, 
че тези клаузи трябва да защитават съдебната власт при 
защитата на икономическите свободи, според тези разпоредби. 



В тази група има и силни поддръжници на частното 
предприемачество; често този въпрос не разделя учените по 
либерален и консервативен принцип. (115) По мое мнение, 
Конституцията предполага такава защита, и съм представил 
своята позиция в една книга, Икономическите Свободи и 
Конституцията. (116) 
 

Ограничаване на Законодателството 
 

 Нека да разгледаме въпроса, как в икономическата 
област един конституционен съд трябва да решава кога 
регулациите и ограниченията трябва да бъдат анулирани, или 
поддържани. Както беше обяснено по-рано, съдилищата в 
Съединените Щати и в западните страни са създали правила в 
това отношение. В глава 5, аз изброих тези правила с оглед 
включването им в конституцията. Като пример за това как 
някои от тези правила действат по отношение на ограниченията 
върху икономическата дейност, вижте ситуацията представена 
ни от случая Минесота срещу Клоувър Лийф Криймъри Ко.(117) 
Този случай се занимава с един закон на Миенсота от 1977 
година , който забранява продажбата на мляко в пластмасови, 
неподлежащи на рециклиране съдове. Продажбата на мляко в 
хартиени кутии не била засегната. Производителите и 
търговците на пластмасови бутилки завели дело за обявяване 
на закона за неконституционен на основата на факта, че той 
ограничава свободата им да произвеждат и разпространяват 
пластмасови бутилки за мляко, един законен обект на търговия. 
 Първата точка разгледана от съда била дали законът 
обслужва важни управленски цели.(118) За да обобщим, 
икономически ограничения се налагат по една от следните 
причини: първо, за да може икономическата система да 
функционира по-добре - това ще рече, да бъдат отстранени, или 
поправени ненужните ограничения върху частния пазар; второ, 
да се осигури икономическо предимство за даден човек, 
корпорация, или група чрез ограничаването, или 
отстраняването на конкурентен бизнес, занаят, производство, 
или услуги. 
 Ако съдът открие, че в определена ситуация втората 



причина по някакъв начин е отговорна за създаването на 
закона, то тогава въпросният закон не обслужва важна 
управленска цел. Той не само, че отрича свободата, той също 
така намалява производството и конкуренцията и като 
следствие на това увеличава цените, онеправдавайки 
огромното мнозинство и обслужвайки малка група индивиди. 
Той взима от А и дава на Б, за благото на Б. В случая с 
бутилките на Минесота, областният щатски съд решил, че 
“самата основа за действието” била да се обслужат интересите 
на (1) определени части от местната млечна промишленост и (2) 
хартиената промишленост за сметка на интересите на (1) други 
части от млечната промишленост и (2) пластмасовата 
промишленост. По тази причина съдът обявил закона за 
неконституционен. 
 Да предположим, обаче, че съдът реши, че законът се 
стреми да увеличи конкуренцията и производството, да 
елиминира загубите, или да подобри състоянието на околната 
среда. Това са важни управленски цели, които посрещат 
първото условие. Второто условие е дали законът значително 
ще постигне тези цели - теста за средствата и целите. 
Върховният Съд на Минесота, за разлика от областния съд, 
решил, че целта на закона за бутилките е легитимна - да се 
подобри околната среда, да се спести  енергия и ресурси и т.н. - 
но няма да постигне целите си. Следователно ограничаването 
на свободата било безцелно, без бъдеще. Законът не успял да 
посрещне второто изискване от формулата - връзката между 
средства и цели трябва да е близка - и съответно бил 
неконституционен на тази основа. 
 Както беше обсъдено в глава 5, може също така да 
съществуват алтернативни, по-малко ограничаващи закони, 
които може да приеме законодателството, за да постигне 
целите си, или последствията от закона може да са прекалено 
тежки, за да оправдаят ползата. И в двата случая, свободата 
неправомерно е била ограничена и законът трябва да бъде 
анулиран. Никое от съдилищата, занимаващи се с Минесотския 
спор не стигнал до тези въпроси. 
 
 III Разпоредби за Облагането и Финансирането 



 
Подобно на законодателството, облагането също 

възпрепятства икономиката. Големината на данъците е един 
фактор, върху който даден инвеститор ще размисли преди да 
реши дали да инвестира, или не. Данъците увеличават 
стойността на производството и стойността на живота. Колкото 
по-големи са общите данъци, толкова по-голямо е 
отрицателното влияние върху работата, инвестициите и 
собствеността. Например, ако данъците намалят нетния приход 
на даден инвеститор с 50%, отрицателното влияние ще бъде 
много по-голямо отколкото при 20%.  

Ако като резултат от облагането инвестициите намалеят, 
или преминат в необлагаемата “подземна” икономика, 
приходите на страната от данъци ще намалеят. Вижте опита на 
тази нация. Намаленията на данъците през 1980-те и 1960-те 
увеличиха приходите от данъци, събрани от богатите и 
намалиха приходите, събрани от останалите. През 1980-те 
Конгресът намали нивата на данъците и направи други промени 
в данъчните закони, намалявайки значително обема на 
индивидуалните данъци. Данъчният приход, събран от най-
богатите 10%  се увеличи от $150,6 милиарда за 1981 година на 
$199,8 милиарда за 1988 - едно увеличение с 32,7%  измерено в 
постоянни долари. За първите 5% от богатите, увеличението на 
събраните данъчни приходи за този период беше 44,1%. 
Общите приходи от данъци за периода се увеличиха с 11,7 % в 
постоянни долари.(119) Процента от всички данъци, който 
платиха първите 10% се покачи от 49,3% за 1980 на 57,2% за 
1988.(120) 

По същия начин, след намаляването на данъците през 
1964 година с около 20% приходите, събрани от първите 5% се 
покачиха от $17,7 милиарда за 1961 на $18,49 милиарда за 
1965, увеличение от 7,7% в постоянни долари. Общите приходи 
за този период малко намаляха с 0,3%. (121) 

Увеличеното събиране на данъци от богатите както се 
вижда тук се дължи главно на по-големите рискове, поемани от 
тях като резултат от намаляването на данъците. Избягването 
от тяхна страна на [tax shelters and lavish tax-deductable 
expenses] може също да е отговорно за увеличаването на 



данъците, които те са платили. 
 Според Поликономикс, една фирма за икономически 

консултации, между 1984 и 1989, от 23 страни с развита 
икономика, най висока степен на растеж се е забелязала при 
онези, чиито “марж на данъчните нива”, дефиниран като 
[weghted combination of the top marginal tax rates on labour and 
capital]. Крайни положения са заемали Дания, 80,2 “марж на 
данъчните нива” и растеж на брутния национален продукт от 
8% и Хонг Конг със сравнителни нива от 15,9% и 97%. 

Данъците оказват голямо влияние върху стимула за 
инвестиране и работа, икономическата ефективност и 
съвкупния продукт. Затова Ню Йоркските икономисти Стефан 
Каган и Женг Гу са открили, че през период на рецесия, ако 
нивото на данъците по принцип е високо, всеки $100 милиона 
нови данъчни приходи в град Ню Йорк биха довели до загубата 
на приблизително 11,400 работни места от частния сектор в 
града. (123) 

 Осъзнавайки проблемите при облагането, голям брой 
страни в последните години значително намалиха своите 
максимални маржови данъчни нива върху личните доходи. 
Големите нива на данъците си остават международен проблем. 
Например Мексико намали нивото на данъците си за най-
печелившата класа от 60% на 30%; въпреки това е изчислено, 
че нивото на приходите от данъци в тази страна е едва 15% от 
онова, което би могло да бъде, ако управлението намали 
големината на данъците и опрости данъчното си 
законодателство.(124) 

Изразходването на средства в името на общественото 
благо е непродуктивно, когато изисква облагане, което 
значително ограничава икономическите приходи - и като 
следствие от това, разбира се, самото обществено благо. Тъй 
като в демократичните страни натиска за финансиране от 
управлението е много голям, конституционния контрол върху 
изразходването на данъците е много важен. Джон Рандолф, 
един ранен американски политически водач, е говорил за “най-
сладката привилегия” - тази да изразходваш чужди пари. Някои 
политици иронично отбелязват, че само жени трябва да стават 
законодатели, защото природата ги е дарила с волята да 



казват Не. По-сериозно погледнато, конституционните 
ограничения върху изразходването на средства са необходими, 
за да контролират тенденцията на политиците да задоволят 
гласоподавателите. 

 Някои от възраждащите се страни разбират 
влиянието, което оказва облагането. Член 32 от Украинския 
закон за чуждите инвестиции и предприятията с чуждо и 
украинско участие, постановява, че те са освободени от 
облагане на приходите за първите две до пет години след 
деклариране на първия приход, и след това трябва да плащат 
данъци в размер на 50% - 70% от нормалното ниво. Украйна 
предоставя различни други данъчни облекчения и изключения, 
окуражавайки чуждите и местни инвестиции. (125) 

В конституциите не трябва да се упоменават системи, или 
програми за облагане. Това е отговорност на избраните клонове 
на управлението. Една конституция, обаче, трябва да защитава 
хората от конфискационни и произволни закони, независимо от 
техния предмет на дейност. В Съединените Щати с години са 
полагани големи усилия, за да се ограничи облагането на 
местно ниво. Може би най-голямото усилие в този план беше 
това на гласоподавателите на Оклахома през 1992 година, 
които изискаха данъчното ниво да бъде определено с 
гласуване на три-четвърти от всяка законодателна камара 
[house of the legistrature]. В противен случай да бъде предложено 
за общонароден референдум. 

 Имайки предвид всичко това, предлагам следните 
конституционни мерки, ограничаващи облагането и 
изразходването на средства:  

1. Максималният размер на годишните данъци върху 
недвижимите имоти, или търговските сделки не трябва да 
надвишава ____ процента от пълната пазарна цена на тези 
имоти, или сделки. Калифорнийската конституция ограничава 
максималния размер на данъците ad valorem [лат. според 
стойността] върху недвижими имоти, до 1% от тяхната пълна 
пазарна стойност. (126) 

2. Пълният размер на данъците, събрани за всяка една 
година не трябва да надвишава определения процент от 
брутния национален доход на нацията за предишната година, 



освен при съгласие на две трети от законодателите. 
3. Националното управление по никакъв начин не трябва 

да насилва дълговете и задълженията за дадена година, когато 
приходите за тази година са са по-малки  от тях, освен със 
съгласието на две трети от законодателството. 

4. Когато за някоя година, общите приходи на 
управлението надвишават разходите, излишъкът трябва да 
бъде използван за да се намали облагането през следващите 
години.  

5. Президента, или главното изпълнително лице (CEO) на 
нацията трябва да има правото на вето върху определени 
данъци и върху изразходването на средство като част от 
неговото общо, или специфично право на вето. Тази власт е 
известна като [line item veto]. Законодателството трябва да 
може да отмени такова вето с две трети болшинство. 

Голям недостатък на комунистическите системи беше 
тяхната практика за изразходване на средства, която почти не 
взимаше предвид съществуващите ресурси. При една пазарна 
икономика трябва да преобладава различна перспектива. При 
едно разумно ниво на заетост, естествените и човешки ресурси, 
използвани за управленски нужди, не могат да се занимават с 
частна дейност, и по този начин да ограничават обхвата на 
частния пазар, на който нацията основно разчита за своя 
прогрес и благоденствие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
Защита на [Solely Liberties and Not Entitlements] 

 
 Конституцията на Съединените Щати често е била 
наричана Харта за Правата и за това на теория има две 
причини: Първо, управлението няма право да личава лица от 
техните свободи. Второ, на хората е гарантирана свободата да 
се занимават с дейности по свой избор. 
 Тези протекции са отрицателни по своя характер; те са 
създадени, за да отрекат закони, които ограничават 
упражняването на човешките свободи. Конституцията на 
Съединените Щати не налага положителни икономически 
задължения нито на управлението, нито на частния сектор. Тя 
не  предполага правото на жилище, образование и медицинска 
помощ както някои други конституции, и не принуждава 
собствениците и предприемачите да поддържат определени 
условия на заетост, като минимални заплати и работно време. 
Според Конституцията на Съединените Щати за общественото 
благо са отговорни законодателите (не съдилищата), които 
трябва да действат, взимайки предвид индивидуалните 
свободи. Съдията Ричард Поснер твърди следното: 
 
 Онези, които са написали Хартата за Правата не се 
притеснявали, че управлението може да направи прекалено 
малко за хората. Те се притеснявали, че то може да направи 
прекалено много за тях. Четиринадесетото допълнение, приета 
през 1868 година, под влиянието на идеята за ненамеса на 
управлението в частната стопанска инициатива, е целяла да 
защити американците от подтисничество от страна на 
държавното управление, не да им осигури основни управленски 
служби. (127) 
 
 Свободата по смисъла на Конституцията на Съединените 
Щати означава, да си предпазен от принуда от страна на 
управлението. Осигуряването на определени задължения и 
частни икономически стандарти обаче, изисква подчиняването 
на индивидуалната свобода на общественото благо. Свободите 
и задълженията в определени моменти може да   влязат в 



противоречие, защото определяне на дадено задължение може 
да предполага премахване, или пренебрегване на определена 
свобода. Така че, за да наложи задължения на някои, 
управлението може да отнеме собственост, или други ресурси 
от една група и да ги прехвърли на друга, действие, което може 
да наруши свободите.  
 Една конституция, която защитава едновременно 
свободите и задълженията е не-кохерентна и много трудна за 
интерпретация. Тя се стреми да изпълни две диаметрално 
противоположни цели. Освен това постулирането на 
задължения в конституция, която предполага съдебно 
преразглеждане ще премахне защитата на свободите от страна 
на съдебната власт. За да наложи задължения, съдебната 
власт трябва да разпореди налози върху данъците и 
изразходването ???[imposition on taxation and spedning], и нито 
хората, нито законодателството ще могат да контролират тази 
власт. Съдебната власт би придобила контрол върху важни 
фискални решения. (128) Облагането на хората и 
изразходването на приходите от това са изключително 
законодателни права, изхождащи от идеята, че само самите 
хора, действащи чрез своите представители могат да решават 
как да изразходват собствените си средства. 
 

Разбира се това решение, засягащо адекватността на 
социалните плащания, ще се промени с времето и трябва 
да променено според желанието на населението да 
понесе произтичащите от него данъци. Това не е нещо, 
което може да бъде определено от съдии, според 
стандартите на правото, които разчитаме, че съдилищата 
прилагат. Това не е въпрос на съдебно решение; това е 
въпрос на парламентарен дебат. (129) 

 
 По същия начин един съд може да приложи 
конституционни разпоредби, които изискват чиста околна среда 
и адекватни стандарти на живот като наложи лични парични 
изисквания, които намаляват и ограничават правото на 
собственост и договори на собственици и предприемачи. 
 Една конституция, гарантираща едновременно свободите 



и задълженията не е много примамлива за инвеститорите. При 
разглеждане на конституционните гаранции в социалната и 
екологическата сфери, инвеститорите могат да поставят под 
въпрос решимостта на нацията да гарантира срещу 
конфискация и прекалени регулации и облагане. В световната 
конкуренция за привличане на бизнес и индустрия, страните, 
които дават конституционен приоритет на задълженията по-
вероятно ще бъдат пренебрегнати за сметка на останалите. 
 Не е мъдро да се дава на юрисдикцията власт, която по 
своя характер принадлежи на законодателството.  - властта да 
се създават парични и социални блага за народа. Съдиите 
нямат същия избор като законодателите, които могат да 
изберат измежду много различни конкурентни интереси и 
ценности. Съдилищата взимат решения само по въпроси, които 
са им представени за разглеждане. Те, например, не могат да 
определят колко данъци трябва да бъдат събрани и колко пари 
трябва да се изразходват; те не могат да определят размера на 
фондовете, които трябва да бъдат отделени за социални и 
други нужди, и как социалните и други бюджети трябва да 
бъдат разпределени измежду конкурентните заинтересовани 
страни. По думите на Върховния Съд на Съединените Щати: 
 
 Трудните политически, социални и дори философски 
въпроси, поставени от програмите за социално подпомагане не 
са работа на този Съд...Конституцията не дава на този Съд 
правомощия да замени държавните длъжностни лица, 
натоварени с тежката отговорност да разпределят 
ограничените фондове за социално подпомагане между 
многобройните потенциални получатели. (130) 
 
 По същите причини съдиите не трябва да решават как 
собствениците, или предприемачите да управляват своя бизнес 
или как да разпределят ресурсите си. Нито пък може да се 
приеме становището, че съдилищата са в по благоприятно 
положение при разрешаването на социални проблеми от 
политически повлияните законодатели, след като 
разрешаването на проблеми в тези области обикновено 
включва идеология и лични предпочитания. 



 По думите на Александър Хамилтон, съдебната власт 
подчинена на Конституцията на Съединените Щати няма власт 
нито над меча, нито над кесията, 
 

никакво указания, нито по отношение на богатството, нито 
по отношение на силата на обществото, и не може да 
застане на никаква активна позиция по тези въпроси. За 
[съда] може наистина да се каже, че няма нито СИЛА, нито 
ЖЕЛАНИЕ, а само преценка; и в крайна сметка трябва да 
разчита на помощта на изпълнителното тяло, дори за 
изпълнението на своите решения. (131)   

 
Задачата на съдебната власт не е да преразпределя 
богатствата; нейната роля е сведена до това да гарантира, че 
когато законодателството се заема с такива задачи, то не го 
прави за сметка на индивидуалните свободи. Съдът има 
значение за прогреса, равенството и разпределението на 
благата. Но тази роля е свързана с индивидуалното 
постижение, инициатива и творчество. Като защитник на 
индивидуалните свободи, съдът дава сигурност на обществото, 
че отделните хора, като основен източник на прогрес, ще 
продължат, самостоятелно, или в групи да са свободни да се 
занимават с начинания по свой собствен избор. 
 Скоро приетата Чешка и Словашка Харта, която беше 
цитирана по-горе, защитава едновременно свободите и 
задълженията. Документът, обаче, не предполага съдебно 
налагане на задължения. Член 4 (1) гласи: “Изброените права [в 
членовете, гарантиращи задълженията] могат да бъдат 
потърсени само в рамките на законите, занимаващи се с тези 
разпоредби.” Този подход е много по-задоволителен от онзи, 
който предполага съдебно налагане и може да е необходим за 
да се посрещне политически натиск по отношение на 
определянето на задължения в конституцията. Както е 
забелязано, за всички практични цели Член 4(1) подронва 
значението на задълженията “от права, на стремежи и 
‘увещания’ на законодателството.” (132) 
 Въпреки това съществува проблем при конституционното 
определяне на задълженията като права. Дори и когато 



юрисдикцията няма правото да налага задължения, при 
преценката на личните протекции, съдиите могат да придадат 
особена тежест на такива конституционни формулировки. 
Освен това една правно некомпетентна общественост може да 
критикува съдебната власт, която защитава само определени 
конституционни права, а не всички такива. За съжаление като 
резултат от това може в очите на обществеността, много да 
пострада образа на съдебното преразглеждане. 
 Задълженията и другите обществени блага са въпроси, 
които засягат законодателството. Една конституция трябва да 
излага тези законодателни стремежи според смисъла на 
следните думи: 
 

Според ограниченията, наложени от тази конституция, 
Народното Събрание трябва, по силата на точната си 
преценка и най-висша мъдрост, да търси издигането и 
подобряването на здравето, безопасността, 
благоденствието и условията на живот на хората, да 
окуражава и поощрява образованиято и културата, да 
облага и изразходва в името на общото благо и 
обществения интерес, да предпазва и защитава личната 
сигурност и семейния живот, да работи за подобряването 
на околната среда и да предпазва хората от техните 
домашни и чужди врагове.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
Променяне на Конституцията 

 
 
 Много е трудно да се промени Конституцията на 
Съединените Щати. Член 5 излага две процедури са правене на 
поправки. Първата е, че предложеното допълнение трябва 
първоначално да е спечелила две трети гласове и в двете 
камари на Конгреса. След това трябва да бъде предадена на 
отделните щати, и се счита за ратифицирана, когато я одобрят 
законодателите, или специални конституционни конвенции в 
три четвърти от щатите. Второ, две трети от щатите трябва да 
изискат от Конгреса да свика конституционна конвенция, която 
да обсъди предложеното допълнение. Всяко допълнение, 
препоръчана от конвенцията трябва да бъде подкрепена от три 
четвърти от щатите.  
 Като конституционен съветник на тази нация, аз 
предложих новата българска конституция да се състави така, 
че да е трудна за поправяне, изхождайки от предпоставката, че 
хората би трябвало да могат да действат според нея. 
Българската конституция, приета през 1991 година е трудна за 
поправяне - тя изисква подкрепа от три четвърти от 
законодателите, а това може да се постигне само ако и двете 
основни партии одобрят допълнението. 
 Критиците се страхуват, че много от разпоредбите на 
българската конституция ще послужат лошо на държавата. 
Дори и да приемем, че наистина е така, аз все пак съм склонен 
да подкрепя идеята, че поправките не трябва да са толкова 
лесни. Конституция, която лесно може да бъде променяна е по-
скоро закон, отколкото конституция. По силата на самото си 
значение, една конституция трябва да е дълготрайна. Като 
интерпретатор на документа, съдебната власт трябва да може 
да изглади някои от грубите моменти без да променя 
същинското значение. Един урок за българския конституционен 
опит е, че окончателния вариант трябва да бъде представен за 
всенародно обсъждане преди да бъде приет, нещо, което явно 
не се случи в тази страна. 
 Изискването за обществено одобрение за една 



конституция ще я подложи на допълнителна дискусия и 
размисъл. По време на периода на ратификацията на 
конституцията на Съединените Щати, обществеността изиска 
като условие за ратифицирането, поддръжниците на 
конституцията да обещаят, че щом тя бъде приета, тя ще бъде 
променена с включване на Харта за Правата. Така че, дебатите 
около ратификацията могат да изложат на показ основни 
недостатъци на конституцията. Друго изискване, за да се 
избегнат текстови грешки, или конституционни проблеми е 
предложението да бъде представено за общо конституционно 
обсъждане пет-десет години след ратифицирането. Проблемът 
при това предложение е, че инвеститорите може да се 
повлияят и да вземат решенията си имайки предвид този срок. 
Идеята обаче предлага разумен компромис, имайки предвид 
различните възможни проблеми. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
Заключителни Наблюдения 

 
 
В близките години светът стана свидетел на едно необикновено 
историческо събитие, което малцина изобщо бяха 
предвиждали: почти едновременно, милиони хора от много 
страни отхвърлиха деспотизма в полза на свободата. Те 
разрушиха една система, която подронваше човешкото им 
достойнство и затваряше пътя им към прогрес и подобряване. В 
цялата история на свободата, никога не е правена толкова 
голяма стъпка за толкова кратък период от време. 
 Каква ужасна трагедия би било сега да се установят 
управления, които да върнат тези хора в положението на 
подтискане, от което те избягаха. Това не са голи думи, а ги 
казвам, защото съм слушал и наблюдавал американски 
съветници, които поощряват приемането на конституции и 
закони, които биха предизвикали такъв ужасен обрат. 
 Трябва да е ясно, че тези революции бяха срещу една 
лоша система, а не срещу лоши управляващи. Те целяха 
намаляване на силата на държавното управление и 
увеличаване на свободата на хората. Онези, които сега говорят 
в полза на засилване на ролята на управлението върху 
икономиките на  тези страни не разбират значението на онова, 
което се случи. Управлението трябва да е достатъчно силно, за 
да защитава хората от техните месни и чужди врагове и 
домашните заплахи и ексцесии. То никога не трябва да 
притежава властта да подтиска хората, или да пречи на 
развиването на мъдростта и продуктивността им. По думите на 
Върховния Съд на Съединените Щати, 
 

Ограниченията на индивидуалната свобода на действие, 
които произтичат от Конституцията [на Съединените 
Щати] не са срещу общото благо, а се стремят да го 
увеличат; защото определено благото на обществото като 
цяло не може да бъде обслужено по-добре от 
заклеймяването на произволните ограничения на 
свободите на подопечните му членове. (133) 



 
 Големият урок, който ни дава съвремието е за силната 
връзка между свобода и прогрес. Увеличаването до максимум 
на свободата също ще увеличи до максимум философските, 
културни и материални ресурси на една нация. 
 Освободените нации и републики трябва да се водят от 
принципите на свободата при създаването на своите 
конституции. Конституцията е най-важният законен документ 
за една нация, която се стреми към върховенство на закона. В 
своята конституция една нация трябва да определи връзката 
между хората и тяхното управление. Отхвърляйки тиранията, 
хората от Централна и Източна Европа спасиха и запазиха 
правата, които са им присъщи като човешки същества. Сега те 
завинаги трябва да сложат тези права в олтара на 
конституцията.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение I 
 

Предлаган модел за конституция за Възраждащи се 
нации и Републики 

 
 

ПРЕАМБЮЛ 
(да бъде приложен) 

 
 

ЧЛЕН I 
(разделение на властта) 

 Властите на националното управление са законодателна, 
изпълнителна и съдебна, и всяка от тях е отделна и 
разграничена. Лицата, отговарящи за упражняването на една 
власт могат да упражняват някоя от другите само когато това е 
допустимо според тази конституция. 
 

ЧЛЕН II 
(структура и начин на действие на Народното Събрание) 

 
Точка 1. Народното Събрание е основното законодателно 

тяло на Републиката. 
 
Точка 2. Народното събрание се състои от представители, 

които са избрани от избирателни окръзи с равно по брой 
население. Всеки представител има право на един глас в 
Събранието. Неговите членове трябва да бъдат избрани от 
хората по силата на общонародни, свободни и тайни избори във 
време и място, и по начин, определен със закон. 

 
Точка 3. Народното Събрание трябва да бъде избирано на 

всеки четири години, и ще започва да заседава след изборите 
от понеделника след 1 Декември докато не бъде заменено от 
следващото такова. 

 
Точка 4. Всяко лице, което е било гражданин на 

Републиката поне 5 години, е навършило 25, или повече години, 



и е живяло постоянно в съответния окръг поне една година 
може да се кандидатира за представител на окръга в 
Народното Събрание. 

 
Точка 5. За да бъде избран за член на Народното 

Събрание, кандидатът трябва да получи болшинство от 
гласовете в [initial, or run-off election] избори. Ако няма кандидат, 
който да получи мнозинство на първия балотаж, двамата 
кандидати, получили най-голям брой гласове ще се състезават 
на втори кръг, който трябва да се състои в рамките на две 
седмици след първия кръг. Ако някой от двамата кандидати, 
класирали се за втория кръг повече не желае, или не е 
способен да се състезава за мястото, то онзи от останалите 
кандидати, който е събрал най-голям брой гласове в първия 
кръг ще се състезава на втория кръг. 

 
Точка 6. (а) Народното Събрание ще бъде арбитъра по 

отношение на избора,  
 
(б) Освен ако с настоящото не бъде установено друго, 

Събранието ще определя организацията на дейността и 
правилата, по които ще протичат заседанията му. Ще наказва 
своите членове за нарушаване на реда и, със консенсус от две 
трети гласове, ще изключва членове. 

 
(в)  Събранието ще води дневник на заседанията и 

гласуванията си, и от време на време ще го публикува, 
пропускайки части, които, по негова преценка, изискват 
запазване в тайна. 

 
Точка 7. Членовете на Събранието ще получават 

компенсация за своя труд, която ще бъде определена със закон 
и заплатена от Републиканската хазна. Те, освен в случай на 
държавна измяна и углавно престъпление, ще имат имунитет 
срещу арест по време на участието си в официалните заседания 
на Събранието, и докато отиват на тях, или се връщат от тях. 
Те няма да носят правна отговорност за своите изказвания и 
гласувания в Събранието и не могат да бъдат разпитвани 



другаде за тях. Членовете не могат да заемат други платени 
длъжности в обществения и частен сектор. 

 
Точка 8. Никой закон не може да влезе в сила, ако в 

Народното Събрание първо не бъде внесен законопроект и не 
бъдат изпълнени следните условия: 

(а) законопроектът е бил отнесен до комисия, обсъден от 
такава комисия при нейно заседание, и одобрен от нея; 

(б) в случай, че комисията гласува против законопроекта, 
или не го разгледа в период от ___ дни, петиция [of discharge] 
подписана от ___ члена на Събраниято ще има силата на 
одобрение на законопроекта; 

(в) законопроектът е бил размножен и раздаден на всички 
членове на Събранието в оригиналния, или допълнен вид, поне 
две седмици преди да бъде подложен на гласуване; 

(г) състояло се е гласуване в което мнозинството от 
присъстващите са гласували положително, т.е. в полза на 
законопроекта. 

 
Точка 9. За да има силата на действително постановление 

на Народното Събрание, всеки законопроект, или допълнение 
към конституцията не трябва да обхваща повече от един 
предмет, който да бъде изразен в заглавието му/й. 
Финансовите законопроекти трябва да засягат само 
изразходване на средства и не могат да постановяват други 
действия, или поведение. Никой законопроект, освен този за 
общ бюджет, не може да визира повече от един един получател 
на финансиране, и за една, изложена в документа, цел. 

 
Точка 10. Преди даден законопроект, гласуван от 

Народното Събрание, да придобие силата на закон, той трябва 
да бъде представен на Президента на Републиката. Ако той го 
одобри, той трябва да го подпише, но ако не го одобри, трябва 
да го върне на Народното Събрание заедно със забележките 
си, което от своя страна може да потърси мнението на 
Конституционния съд, ако забележките са от конституционен 
характер. Ако Съдът реши, че законопроекта е конституционен, 
или ако ветото на Президента не изисква конституционно 



изследване и две трети от гласуващите в събранието гласуват в 
полза на законопроекта, то той придобива силата на Закон. Ако 
даден законопроект не бъде върнат от Президента в рамките 
на дванадесет дни (без да се броят неделите) след като му е 
представен, същият законопроект придобива силата на закон, 
както ако той го е подписал, освен ако Народното Събрание по 
своя преценка предотврати приемането му, в който случай 
законопроектът не придобива силата на закон. 

 
Точка 11. Президентът ще има властта да намали, или 

премахне един, или повече елементи, засягащи облагане, или 
финансиране, докато в същото време одобри други части от 
законопроекта. В такива случаи Президентът трябва да 
прибави към законопроекта становище, описващо 
премахнатите, или намалени елементи със съответната 
аргументация за действието, и да предаде на Народното 
Събрание копие от законопроекта с гореупоменатото 
становище в упоменатият по-горе дванадесет дневен срок. Така 
намалените, или премахнати елементи трябва да бъдат 
разгледани отделно, и ще могат да бъдат приети въпреки 
ветото на Президента само с две трети гласове, както при 
законопроект. 

 
Точка 12. Освен членове на Събранието, и 

гласоподаватели по силата на петиция ще имат правото да 
предлагат законопроекти в Народното Събрание. Изискванията 
за тази процедура ще бъдат определени със закон. 

 
ЧЛЕН III 

(Правомощия на Народното Събрание) 
 

Точка 1. (а) Правомощията на Народното Събрание ще се 
простират до всички въпроси, засягащи законодателството, 
които по силата на тази конституция не са забранени, 
ограничени, или защитени по някакъв друг начин.   

(б) В добавка на това, Народното Събрание ще има 
властта да създава и да се разпорежда с 

 



(1) отдели на управлението и административни 
агенции, подпомагащи изпълнението на законите за 
земята. Най-висшите служители на тези структури 
ще бъдат избирани от Президента и одобрявани 
преди назначението си от болшинство на Народното 
Събрание. Всеки отдел, или агенция, създадени по 
този начин ще имат само властта, дадена им от 
закона с който са създадени; 
 
(2) районни управленски структури, занимаващи се с 
упражняването на постулираната законодателна и 
изпълнителна власт на местно ниво. 

 
(в) Народното Събрание може да прехвърли 

пълномощията за назначаване на обикновените управленски 
длъжностни лица на Президента, или на Началниците на 
Отдели. 

 
Точка 2. В рамките на ограниченията, наложени от тази 

Конституция, Народното Събрание, по силата на своята веща 
преценка и най-висша мъдрост, ще се стреми да подобри 
здравето, безопасността, благоденствието и условията на 
живот на народа, да развива и подпомага образованиято и 
културата, да облага с данъци и да изразходва средствата в 
името на общото благо и обществения интерес, да защитава и 
запазва личната сигурност и семейния живот, да подобрява 
състоянието на околната среда и да предпазва хората от 
техните вътрешни и външни врагове. 

 
Точка 3. Народното събрание ще има ограничена, или 

никаква власт по отношение на следните въпроси: 
(а) Събранието не може да приеме закон, оторизиращ 

националното, или някое местно управление да закупи, или 
притежава земя, или сгради освен тези, които ще бъдат 
използвани изключително за някоя от следните цели: 
обществени пътища, обществен транспорт, обществена 
канализация и водопровод, обществени сгради, обществени 
училища, обществени паркове, обществени болници и други 



обществени здравни заведения, за нужди на полицията, 
противопожарната охрана и въоръжените сили, или за някоя 
друга жизненонеобходима обществена служба. В случай, че 
националното, или някое друго местно управление пожелае да 
закупи земя, или сгради за тези цели и собственикът откаже да 
я продаде, съдът може да се намеси и да нареди на 
собственика да продаде собствеността си на управлението 
срещу заплащане на пълната пазарна цена на имота и пълна 
компенсация за всякакви други икономически загуби, понесени 
от собственика като следствие от действията на управлението. 

(б) Освен онова, което вече притежава и управлява, 
управлението не може да притежава, или управлява каквото и 
да било търговско предприятие. Там където управлението вече 
е въвлечено в търговски начинания не може странични 
индивиди, или корпорации да бъдат ограничавани, или да им 
бъде забранено да влизат в конкуренция с неговата дейност. 

(в) Събранието не може да гласува криминални, или 
граждански закони със задна дата. Това ограничение не важи 
за гражданското законодателство, когато действията са 
предприети: 

 
(1) в условия на бедствия с цел запазване на реда и 
законността; обаче само тогава, когато съответните 
законодателни актове са изрично ограничени до 
размерите и продължителността на бедствието; 
 
(2) за да бъдат забранени, регулирани, или 
анулирани действия, или употреби, нарушаващи 
общественото здраве, или безопасност, или 
създаващи вредни условия; 

  
(3) при придобиване на имущество и компенсиране на 
собственика, както е определено в тази конституция; 
или 

  
(4) с цел стойността на собствеността, или 
търговското предприятие да бъде намалена повече 
от ___ % от реалната му пазарна цена. 



 
(г) Правомощията на Народното Събрание и която и да 

било друга управленска агенция да определя и събира данъци, 
задължения, налози и акцизи, и да изразходва средства са 
ограничени както следва: 

  
(1) Максималният размер на годишните данъци върху 
собственост или търговски сделки [market venture] не 
може да надвишава ___ % от действителната 
пазарна стойност на съответното имущество, или 
сделка. 

  
(2) Максималният размер на данъците, 
задълженията, налозите и акцизите събрани в 
страната за всяка една година не може да 
надвишава ___ % от брутния национален приход на 
нацията за предишната година, освен при съгласие 
на две трети от пълния брой народни представители. 

  
(3) Нито националното управление, нито някое 
местно , или районно управление, притежаващо 
правомощия, позволяващи му да облага и изразходва 
средства, не може да [] ... превишаващи 
постъпленията, отчетени от това правителство през 
съответната година, освен със съгласиято на две 
трети от пълния брой народни представители. 
 
(4) Когато за дадена година пълните постъпления, 
получени от Правителството превишават общите 
разходи, излишъкът трябва да бъде използван за 
намаляване на облагането през следващите години. 

 
 (д) Събранието не може да приеме закон, който дава на 
някоя частна групировка, корпорация, асоциация, съюз, или 
индивид специални преференции, изключителни права, 
привилегии, или имунитет. 
 (е) Събранието не може да приема закон, който опрощава, 
освобождава, отлага, или намалява задължението, или 



отговорността към нацията, или към някое политическо 
подразделение, на което и да било лице, група, корпорация, или 
асоциация. 
 (ж) Събранието не може да приема закон, който създава, 
увеличава, или намалява заплатите, таксите, или правата на 
обществените длъжностни лица през периода, за който те са 
били избрани, или назначени. Това ограничение няма да важи 
за доживотните назначения. При липсата на достатъчна 
обосновка, заплатата на което и да било длъжностно лице, 
назначено доживотно, не може да бъде намалявана. 
 

ЧЛЕН IV 
(Президентът) 

 
 Точка 1. Президентът на Република ___ е натоварен с 
изпълнителната власт в нацията, и ще се грижи законите да 
бъдат изпълнявани съвестно. 
 
 Точка 2. Президентът ще заема длъжността си за период 
от 4 години и заедно с Вицепрезидента ще бъде избиран от 
народа в общонародни, свободни и тайни избори във време и 
място, и по начин, определен със закон. Едно и също лице не 
може да заема която и да било от тези длъжности повече от 
два последователни мандата. 
 
 Точка 3. (а) Всяко лице, родено от ___ родители, което е 
навършило възраст от 40 години, и е пребивавало постоянно в 
___ поне ___ години може да се кандидатира за Президент, или 
Вицепрезидент на Републиката. 
 (б) Кандидатите за Президент и Вицепрезидент ще се 
състезават за длъжността с една бюлетина, като един избор на 
гласоподавателите. За да може дадена кандидатура за 
президент/вицепрезидент да бъде предложена за национални 
избори, трябва да бъде представена петиция в тяхна подкрепа, 
съдържаща ___ подписа, както е определено със закон. 
Президентът и Вицепрезидентът ще бъдат избирани на всеки 4 
години в същото време и място както и членовете на Народното 
Събрание и ще заемат длъжността от понеделника след 1 



Януари след изборите, докато не бъдат сменени от следващите 
утвърдени кандидати. 
 (в) За да може едни кандидати да бъдат избрани за 
Президент и Вицепрезидент тяхната бюлетина трябва да 
събере болшинство от гласовете в първоначални, или 
балотажни избори. Ако някоя кандидатура не получи 
болшинство на първия балотаж, двете кандидатури, получили 
най-голям брой гласове ще се състезават във втори кръг на 
изборите, която ще се състои две седмици по-късно. Ако някой 
от кандидатите, допуснати до втори кръг повече не желае, или 
не е способен да заеме съответната служба, кандидатурата със 
следващия най-висок брой гласове от първия кръг ще се 
състезава на втория кръг. 
  
 Точка 4. Президентът и Вицепрезидентът ще получават 
компенсация, определена със закон, размерът на която не 
може да бъде увеличаван, или намаляван през времето, през 
което те заемат длъжността. 
 
 Точка 5. По време на месец Декември след изборите, 
Президентът ще сформира своя Кабинет и ще го предложи за 
гласуване на Народното Събрание. То може да го приеме с 
болшинство. Ако Народното Събрание отхвърли кандидатурите 
на индивидуални членове на Кабинета, Президентът трябва да 
представи резервни кандидатури, докато всички кандидатури 
не получат одобрението на болшинството. 
 
 Точка 6. Президентът, Вицепрезидентът и другите членове 
на кабинета не могат да заемат други платени длъжности в 
обществената и частна сфера. 
 
 Точка 7. (а) Ако Президентът, или Вицепрезидентът бъдат 
заловени в неправомерно поведение в службата, или в големи 
престъпления, може да им бъде гласувано недоверие поради 
държавна измяна с болшинство от Събранието. Процесът по  
доказването на държавната измяна ще бъде публичен, и ще 
бъде воден от Събранието в заседателната му зала. На този 
процес Събранието ще бъде председателствано от Главния 



Съдия на Конституционния Съд и приемането на присъдата ще 
изисква две трети от гласовете на пълния брой народни 
представители. 
 (б) Санкциите, произтичащи от обвинението в държавна 
измама могат да се прострат само до уволнение от длъжността 
и забрана за заемане на друга длъжност в Републиката, но 
осъденото, или оправдано лице ще подлежи на криминално 
наказание в съответствие със закона. 
 
 Точка 8. В добавка към изпълняването на тук изложените 
правомощия, Президентът на Републиката: 
 
  (а) от време на време ще докладва пред Народното 
Събрание за състоянието на Републиката, и ще предлага за 
разглеждане всякакви мерки, които той счита за необходими и 
целесъобразни. 
  (б) ще предлага ежегодно на вниманието на 
Народното Събрание за одобрение бюджета на Републиката; и 
ще предава редовно на Народното Събрание и на народа 
финансов отчет, засягащ приходите, разходите и финансовото 
състояние на Републиката;  

 (в)  ще събира Народното Събрание, когато не е в 
сесия. 

 (г) ще представлява Републиката пред 
международната общественост; 

 (д) ще сключва и изпълнява международни 
договорености и други споразумения, които трябва да бъдат 
ратифицирани от Народното Събрание; 

 (е) ще назначава определени съдии от 
Конституционния Съд; 

 (ж) ще назначава министри на кабинета, посланици, 
консули и търговски представители на Републиката, със 
съгласието на Народното Събрание; 

 (з) ще поддържа отношения и ще комуникира с глави 
на други Държави по въпроси на международното 
сътрудничество, и ще определя представители, които да 
провеждат такива преговори; 

 (и) ще бъде Главнокомандващ на Въоръжените сили, 



и ще назначава и уволнява най-висшите военни командири със 
съгласието на Народното Събрание; 

 (й) ще обявява, когато е необходимо, извънредно 
положение в Републиката, или в определени райони, което ще 
изисква одобрение от страна на Народното Събрание в рамките 
на пет дни; 

 (к) ще обявява или частична, или пълна мобилизация 
на Въоръжените сили с предварителното съгласие на 
Народното Събрание; в извънредни ситуации, или бедствие, 
когато Републиката е застрашена от нападение, такива 
действия изискват потвърждение от Народното Събрание до 
пет дни след извършването им. 

 (л) обявява военно положение в случай на нападение 
на Републиката, което изисква одобрение от Народното 
Събрание в петдневен срок; 

 (м) упражнява правото на помилване за цялата 
територия на Републиката, освен в случаи на държавна измяна, 
и в съответствие със закона; 

 (н) удостоява с почетни медали и други награди на 
Република ___, и  удостоява с почетни титли. 

 
Точка 9. В случай на напускане на длъжността от страна 

на Президента, или при неговата смърт, оставка, или 
неспособност да изпълнява длъжността си, правомощията му се 
прехвърлят на Вицепрезидента, и Събранието със закон трябва 
да определи [] случаите на отстраняване от длъжност, смърт, 
оставка, или неспособност, и за Президента, и за 
Вицепрезидента докато не бъдат избрани нови Президент и 
Вицепрезидент. 
 
 

ЧЛЕН V 
(Съдебна Власт) 

 
Точка 1. Съдебната власт на тази нация ще бъде поверена 

на Върховен Съд и на тези по-нисши съдилища, които 
Народното Събрание от време на време ще установява и 
създава. Организацията на дейността и процедурите, които ще 



бъдат следвани от Върховния и нисшите съдилища ще бъдат 
определяни от Народното Събрание. 

 
Точка 2. Правомощията на съдебната власт ще се 

простират до всички случаи, определени в тази Конституция и 
законите и указите на Републиката, и до спорове отнасящи се 
до, или засягащи лица, корпорации, асоциации, организации и 
политически структури и агенции намиращи се в 
териториалните граници на Републиката. 

 
Точка 3. Върховният Съд ще се състои от два клона, като 

единият ще носи името Конституционен Съд, и ще решава 
въпроси, имащи отношение изключително към конституцията. 
Другият клон ще се нарича Върховен Юридически Съд и ще 
бъде трибунал, който ще дава окончателно заключение по 
всички останали юридически въпроси, и по отношение на 
закона, и по отношение на фактите. Той също ще има 
първоинстанционно съдебно производство по отношение на 
въпроси от извънредно значение. 

 
Точка 4.  Конституционният съд е съд с 

първоинстанционна и окончателна юрисдикция и ще защитава 
правомощията, структурата и организацията на управлението и 
свободите на хората, както е определено от разпоредбите и 
условията, съдържащи се в тази Конституция. Той ще взима 
становище по оплаквания за неконституционалност, постъпили 
във която и да била управленска агенция, длъжностно лице, 
частно лице, домашна, или международна корпорация, 
засегнати от предполагаемо неконституционно действие. 

 
Точка 5. След като веднъж е потърсена юрисдикцията му, 

Конституционният съд ще има властта да анулира закон, 
заповед, или ограничение, което нарушава Конституцията, 
независимо да ли е предприето от законодателството, или е 
било наложено от Президента, или някое управленско тяло, или 
агенция. Той също ще има властта да задължи управлението да 
компенсира лица, или корпорации, чиито конституционни права 
са били нарушени, за вредите, които са понесли. Той ще дава 



мнение на Народното Събрание по отношение на 
конституцията, когато Президента налага на конституционна 
основа вето върху дадена мярка, но не и при други случаи. 

 
Точка 6. Конституционният съд ще се състои от девет 

члена, като четирима от тях ще бъдат назначени от Народното 
Събрание, а останалите пет от Президента на Републиката и 
техният мандат ще бъде доживотен, освен ако тук не бъде 
определено друго. Президентът ще назначава Главния Съдия. 

 
Точка 7. Конституционният съд ще има само негативна 

сила при прилагането на Конституцията. Освен по отношение на 
компенсирането на лица, както беше указано по-горе, той може 
само да анулира закони, заповеди, или регулации. Той няма да 
има властта да налага закони, нареждания, или регулации, или 
да нарежда на Събранието, Президента, или на някоя 
управленска агенция да налагат закони, нареждания, или 
регулации. Той няма да наблюдава дейността на тези други 
клонове на управлението освен когато те узурпират 
конституционна власт, или отричат, или лишават лица, или 
корпорации от защитени права и свободи. 

 
Точка 8. Съдиите не могат да прилагат закони, които не са 

в съответствие с Конституцията. Когато в хода на даден 
съдебен процес съдът реши, че трябва да приложи закон, който 
може да наруши Конституцията, съдът трябва да прекъсне 
процеса и да отправи формална молба за решение на 
Конституционния съд по отношение на конституционалността 
на закона. Ако се намери, че законът е валиден, 
първоначалният процес трябва да продължи.  

 
Точка 9. (а) Върховният Юридически Съд на Републиката 

ще се състои от девет съдии, като трима от тях ще бъдат 
избрани както ще се определи със закон, трима ще бъдат 
назначени от Народното Събрание и трима - от Президента на 
Републиката. Президентът ще определи Главния Съдия. 

(б) Членовете на Върховния Юридически Съд ще заемат 
длъжността си до възраст за пенсия, както е определено със 



закон, освен ако тук не е определено друго. 
 
Точка 10. По време на своя мандат, съдиите от Върховния 

съд могат да бъдат отстранени от длъжност само в случай на 
непристойно поведение по време на изпълняване на 
служебните задължения, или при случаи на извършване на 
големи престъпления, което ще се определи с процедура по 
обвинение в държавна измяна. Процедурата ще е същата като 
изложената тук при обвинение в държавна измяна на 
служители [executive officers] . Ако Главният Съдия на 
Конституционния Съд е обвинен в държавна измяна, най-
старшия от останалите съдии на Конституционният Съд ще 
председателства. 
 
 
 

ЧЛЕН VI 
(Лични Права) 

 
Точка 1. Република ___ е свободна нация посветена на 

запазването, защитата и поощряването на свободата в рамките 
на нейната територия. Свободите не са абсолютни, но могат да 
бъдат ограничени само според условията на тази конституция. 

 
Точка 2. Всички лица, постоянно обитаващи географските 

граници на Републиката са нейни граждани. При навършване на 
осемнадесет, или повече години, гражданин, който не е 
ограничен по силата на другите закони може да се регистрира и 
да гласува. 

 
Точка 3. Всеки гражданин има правото на мирни и не-

насилствени събрания, както и да отправя петиция по всякакъв 
въпрос. 

 
Точка 4. Всеки гражданин има правото, или сам, или 

заедно с други, в усамотение, или на публично място да 
практикува и проповядва всякаква религиозна, или атеистична 
вяра, догма, или убеждения. 



 
Точка 5. Всеки гражданин, или вътрешна корпорация имат 

правото да изразяват и разпространяват информация, мнения и 
убеждения устно, писмено, или чрез образи. 

 
Точка 6. Всеки гражданин има правото на академична 

свобода и изследвания, както и да се занимава с изкуство. 
 
Точка 7. Всеки гражданин, или вътрешна корпорация имат 

правото да получават, събират и да имат достъп до 
информация и идеи. 

 
Точка 8. Всеки гражданин е равен пред процедурите и 

процесите [procedures and processes] на закона. 
 
Точка 9. Всеки граждани има правото на постоянно 

местожителство и движение в страната и до чужда страна. 
 
Точка 10. Всеки гражданин и корпорация имат правото на 

тайна лична кореспонденция и комуникация, независимо дали 
чрез поща, телефон, телеграф, или други подобни служби и 
начини. 

 
Точка 11. Отделните лица и корпорациите, които 

причиняват вреда на човек, или имущество ще бъдат 
имунизирани срещу търсене на криминална, или правна 
отговорност за тази вреда ако докато са я нанасяли са 
действали в съответствие със законите и не са действали 
небрежно. 

 
 Точка 12. Всеки гражданин и вътрешна корпорация имат 

правото да закупуват, придобиват, наемат, притежават, 
използват, ипотекират, продават, отдават под наем, 
прехвърлят, завещават и наследяват частна собственост, или 
някоя част от нея. Частната собственост включва всяка вещ, 
или ценност, независимо дали материална, или нематериална, 
истинска, или лична. 

 



Точка 13. Всеки гражданин, или вътрешна корпорация 
имат правото свободно да практикуват занаят, професия, или 
търговия по свой избор, свободно да установят и поддържат 
търговско предприятие, и свободно да произвеждат и 
разпространяват стоки и услуги. 

 
Точка 14. Всеки гражданин, или вътрешна корпорация 

имат правото да сключват обвързващи споразумения, 
съдържащи всякакви и изцяло клаузи по техен избор. 

 
Точка 15. Всеки гражданин има правото на свободно 

сдружаване и заедно с други да създаде корпорации, 
асоциации, съюзи и всякакви други организации, стига целта им 
да е мирна и да не включва насилие. 

 
Точка 16. Освен правата, изброени в тази Конституция, 

Конституционният Съд ще има властта да определя и защитава 
непостулирани права, според следните принципи. 

 
Точка 17. (а) никаква управленска структура не може да 

лиши някой човек от изброените тук права или от други права, 
на живот, свобода, или собственост, които не са постулирани, 
освен първо, като санкция за извършването на криминално, или 
гражданско престъпление и второ, когато лишаването е 
необходимо за да може Народното Събрание, или 
изпълнителната власт да упражни конституционните си 
правомощия, както е изложено тук. 

(б) Правата на “живот, свобода и собственост” включват 
всякаква форма на човешка дейност която не действа 
деструктивно на правото на живот, свобода и собственост на 
другите, и важи за всички лица на възраст над 18 години и за 
корпорациите. Термините “живот, свобода и собственост” 
трябва да бъдат разбирани само в общочовешкия им смисъл 
[comprehend only self-inspired and self-initiated actions] и не са 
свободи, права, привилегии, положение, имунитет, пълномощия, 
или субсидии, създадени от политическия процес. 

 
Точка 18. Всички права и свободи изложени в тази 



Конституция са гарантирани на чуждите граждани и на лицата 
без гражданство, пребиваващи на територията на тази нация.  

 
Точка 19. Управлението няма конституционно задължение 

да подпомага, поощрява, или по някакъв друг начин да 
субсидира каквито и да било частни дейности, дори и когато 
липсата на средства може да ограничи упражняването на 
защитените свободи. 

 
Точка 20. При взимането на решение дали е валидно 

отричането или лишаването от определено право от 
Събранието или някой друг изпълнителен орган, 
Конституционният Съд ще изиска управленската структура да 
докаже съществуването на всяко едно от следните четири 
условия: 

 
(а) Целта на закона, или регулацията е в правомощията на 

управленското тяло, което го е приело. 
 
(б) Законът, или регулацията е във властта на 

управленското тяло, което го е приело и в голяма степен е във 
връзка с постигането на целта, т.е.  средствата са легитимни и 
връзката между тях и резултата е близка. 

 
(в) Има пропорционалност между резултатите от 

ограничението и неговата цел, т. е. последствията от 
ограничението не са непропорционални на ползата от него. 
Колкото по жестоки са вредните последствия от дадена мярка, 
толкова по социално значима трябва да бъде целта. 

 
(г) Същата цел не може да бъде постигната от закон, 

който е по-малко вреден по отношение на упражняването на 
свободите. За да бъде приемлив, използваният закон трябва да 
нарушава възможно най-малко свободите, т.е. не съществува 
по-мало обременително и по-практично алтернативно 
законодателно решение. 

Ако управлението докаже всяко от горните условия 
според стандартите за привеждане на доказателства в 



гражданския съдебен спор, Съдът ще оправдае въпросният 
закон, или регулация.  
 
 

ЧЛЕН VII 
(Защита на обвиняемите лица) 

 
Точка 1. Законодателната система никога не трябва да 

бъде използвана, за да се наказват невинни лица. Тя също така 
никога не трябва да предпазва от наказание извършителите на 
престъпления. Правните нарушения, или грешките, допуснати 
от полицията, или прокуратурата при прилагането на 
наказателния кодекс не трябва да влияят на съдия, или 
арбитър така че да му попречат да определи вината на 
обвиняемия. Никакво лице не може да бъде арестувано, или 
задържано от управлението освен по тук изложената 
процедура. 

 
Точка 2. Полицията не може да задържи никой в арест по 

своя собствена  преценка по-дълго от края на следващия ден 
след задържането. Само оторизиран за това съдия може да 
нареди задържане след това време, и за период, [pending 
disposition by a trial]. Задържаните лица не могат да бъдат 
подлагани на умствен, или физически тормоз. Никой не може 
да бъде задържан без съответна причина. Лица, обвинени в 
престъпление не могат да бъдат подлагани на жестоки и 
необичайни наказания, или неправомерни глоби. 

 
Точка 3. (а) Обвиняемият може да бъде освободен при 

внасяне на достатъчна парична гаранция, освен в случай на 
углавни престъпления, когато доказателствата против него са 
силни. При определянето, намаляването, или отказването на 
гаранция, съдиите ще взимат под внимание предимно  
обществената сигурност. Освен това също трябва да се взимат 
под внимание сериозността на обвинението, предишното 
криминално досие на обвиняемия и вероятността той да не се 
яви на процеса. Размера на гаранцията не трябва да е 
прекален. 



(б) Преди да бъде пуснато под гаранция някое лице, 
арестувано по обвинение в углавно престъпление, съдия трябва 
да проведе разпит, и трябва да бъде изслушано мнението на 
прокурора от страна на управлението. 

 
Точка 4. Налагането на глоби и наказания ще бъде изцяло 

отговорност на съдебната власт, и законодателството няма 
никакви правомощия в това отношение, освен при 
определянето и постулирането на присъдите за криминални 
деяния. Нито пък законодателството може да избегне 
защитените по силата на тази конституция права, [by labeling 
punishments as civil penalties]. 

 
Точка 5. На всяка фаза на криминалния процес, 

обвиняемият ще има правото да бъде информиран за 
обвиненията, повдигнати срещу него, и, ако е необходимо, да 
бъде изслушан като му бъде дадена пълна възможност да се 
защити. Той, или тя ще имат право на адвокат във всички 
случаи, и той ще бъде предоставен от управлението тогава, 
когато обвиняемият не може да си позволи такива услуги. 
Обвиняем, който не говори езика на който се провеждат 
заседанията на съда ще може безплатно да ползва услугите на 
преводач. 

 
Точка 6. Обвиняемият ще се счита за невинен, ако не е 

доказано, че е виновен, в справедлив и публичен процес пред 
независим и безпристрастен трибунал; той, или тя ще имат 
правото на бърз и публичен процес; на него, или нея ще бъде 
предоставена пълна възможност да разпитат всички 
свидетели, и той, или тя ще имат правото принудително да 
призоват за сметка на обществото, свидетели в своя защита; 
той, или тя не могат да бъдат принуждавани да свидетелстват в 
своя вреда, или да бъдат насилвани да направят 
самопризнания, чрез мъчения, заплахи, или продължително 
задържане в затвор; и той/тя не могат да бъдат съдени повече 
от един път за едно и също престъпление. 

 
Точка 7. Правото на всички граждани да бъдат осигурени 



домовете, документите и [effects] им срещу нахлуване, обиск и 
отнемане не може да бъде нарушено освен от писмено 
разпореждане на съдия във връзка с определено дело и 
описващо мястото, което трябва да бъде претърсено и лицата, 
или предметите, които следва да бъдат иззети. В случай на 
опасност от закъснение, обаче, тези правомощия могат да 
бъдат изпълнявани по начин, определен от Народното 
Събрание.      

 
Точка 8. Лице, което е било арестувано, задържано, или  

затворено незаконно може да получи обезщетение за нанесени 
от това  физически повреди, или материални загуби. 

 
Точка 9. Като част от присъдата, наложена за извършено 

криминално престъпление, съдиите ще изискат от осъденото 
лице да възстанови загубите претърпени от жертвата му, освен 
ако има много силни и необикновени причини за противното.  
 
 

ЧЛЕН VIII 
(Национални Символи и Език) 

 
Точка 1. Официалният език на Републиката е ___. 

Образованието и бизнесът ще се извършват на ___, освен ако 
със закон не е определено друго. 

 
Точка 2. Националните символи на Републиката са 

следните: 
 Знамето е ... 
 Националният химн е ... 
 Националният Герб е ... 
 
Точка 3. Столицата на Републиката е ___. 
 
Точка 4. Никое лице, заемащо платена длъжност в 

управлението на Републиката не може да получи от друга 
нация, или от някое нейно длъжностно лице какъвто и да било 
дар, награда, или разрешение без одобрението на Народното 



Събрание. 
 
 

ЧЛЕН IX 
(Ратификация на Конституцията и Допълненията) 

 
Точка 1. Тази Конституция не може да се счита 

обвързваща за народа на ___ освен и докато (1) две трети от 
целия брой Народни Представители гласуват за нейното 
приемане и (2) скоро след това повече от 50% от хората, имащи 
право на глас гласуват в нейна полза. 

 
Точка 2. Тази конституция може да бъде допълвана само 

при изпълнение на следните изисквания: 
(а) всяко допълнение трябва първо да бъде прието с две 

трети гласове от пълния брой народни представители; 
(б) След като Събранието приеме предложеното 

допълнение според по-горното условие, то трябва да назначи в 
срок от два месеца общонароден референдум за приемане на 
допълнението; и 

(в) за да бъде ратифицирано и обвързващо, болшинството 
от лицата с право на глас трябва да гласуват в полза на 
допълнението. 

 
Точка 3. Допълненията на Конституцията не изискват 

одобрение от Президента. 
 

КРАЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОДЕЛ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение II 
 
 
КОНСТИТУЦИЯ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ  

 
 
          Преамбюл 
 
          Ние, Народът на Съединените щати, целейки да създадем 
по-съвършен Съюз, да утвърдим справедливост, да осигурим 
вътрешно спокойствие, да обезпечим съвместна отбрана, да 
повишим всеобщото благосъстояние и да осигурим благата на 
свободата за самите нас и за нашите потомци, съставяме и 
приемаме настоящата Конституция на Съединените 
американски щати. 
 
          Член I 
 
          Точка 1. Цялата законодателна власт, давана с 
настоящото, принадлежи на Конгреса на Съединените щати, 
който се състои от Сенат и Камара на представителите. 
 
          Точка 2.1. Камарата на представителите се състои от 
членове, избирани всеки две години от населението на 
отделните щати, като избирателите във всеки щат трябва да 
отговарят на същите изисквания, каквито са установени за 
избирателите на многобройната камара на щатското 
Законодателно събрание. 
  2. Представител не може да стане никое лице, което не е 
навършило 21-годишна възраст, не е било гражданин на 
Съединените щати в продължение на седем години и което не е 
гражданин на щата, в който се избира. 
  3. Представителите и преките данъци се разпределят между 
всички щати, които встъпват в този Съюз, пропорционално на 
числеността на населението им, при определянето на която към 
броя на всички свободни лица, включително онези, които са 
задължени да слугуват определен срок, и без да се броят 
необлаганите с данъци индианци, се прибавят три пети от броя 



на останалите лица. Действителното преброяване се извършва 
не по късно от три години след първата сесия на Конгреса на 
Съединените щати и всеки десет години впоследствие 
съобразно ред, който се установява със закон. Не може да бъде 
избиран повече от един представител на всеки тридесет хиляди 
жители, но всеки щат трябва да има поне един представител, а 
до провеждането на преброяването щатът Ню Хемпшър ще 
избира трима представители, Масачузец-осем, Род Айлънд и 
плантациите Провидънс-един, Кънетикът-пет, Ню Йорк-шест, 
Ню Джързи-четири, Пенсилвания-осем, Делауер-един, 
Мериланд-шест, Вирджиния-десет, Северна Каролина-пет, 
Южна Каролина-пет и Джорджия-трима представители. 
  4. Когато се появят вакантни места за представителството на 
който и да било щат, изпълнителната власт на същия назначава 
избори за попълването на тези места. 
  5. Камарата на представителите избира свой спикер и други 
длъжностни лица и притежава изключителната власт за 
подвеждане под съдебна отговорност по реда на обвинения в 
държавна измяна. 
 
          Точка 3.1. Сенатът на Съединените щати се състои от по 
двама сенатори от всеки щат, избирани за срок от шест години 
от щатското Законодателно събрание, като всеки сенатор има 
право на един глас. 
  2. Незабавно след като сенаторите се съберат след първите 
избори, те се разделят по възможност по равно на три групи. 
Местата на сенаторите от първата група се освобождават след 
изтичането на първите две години, местата на сенаторите от 
втората група - след изтичането на четири години, а местата на 
сенаторите от третата  група - след шест години, така че на 
всеки две години се преизбира една трета от сенаторите; ако 
вакантни места се появят между сесиите на Законодателните 
събрания на който и да е щат в резултат на оставка или по 
друга причина, изпълнителната власт на щата може да назначи 
сенатор временно, до следващото свикване на 
Законодателното събрание, което попълва овакантеното място. 
  3. Сенатор не може да стане никое лице, което не е 
навършило тридесетгодишна възраст, не е гражданин на 



Съединените щати от девет години и не е жител на щата, от 
който се избира, в момента на изборите. 
  4. Вицепрезидентът на Съединените щати е председател на 
Сената, но той гласува само в случай, когато гласовете се 
разделят по равно. 
  5. Сенатът избира други свои длъжностни лица, както и 
председател pro tempore в случаите на отсъствие на 
вицепрезидента или когато той изпълнява длъжността 
президент на Съединените щати. 
  6. Сенатът притежава изключителното право да води всички 
съдебни дирения по реда на обвиненията в държавна измяна и 
гласуването на недоверие. Заседавайки с тази цел, сенаторите 
полагат клетва или правят тържествена декларация. Ако 
подсъдимият е президентът на Съединените щати, 
председателства върховният съдия. Никое лице не може да 
бъде осъдено без съгласието на две трети от присъстващите 
сенатори. 
  7. Присъдата в случаите на държавна измяна и гласувано 
недоверие се ограничава до отстраняване от длъжност и 
лишаване от правото на заемане на каквато и да било почетна, 
отговорна или платена държавна служба в Съединените щати. 
Но осъденият може да бъде подложен на по-нататъшно 
съдебно дирене, преследване, осъждане и изтърпяване на 
наказанието в съответствие със закона. 
 
          Точка 4.1. Времето, мястото и редът на избиране на 
сенаторите и представителите се определят във всеки щат от 
щатското Законодателно събрание, но Конгресът може по 
всяко време със закон да установява или променя такива 
правила, с изключение на мястото на избиране на сенаторите. 
  2. Конгресът се събира не по-рядко от веднъж годишно и 
сесиите му започват в първия понеделник на месец декември, 
освен ако със закон не бъде установен друг ден. 
 
          Точка 5.1. Всяка камара сама решава въпросите, засягащи 
изборите, резултатите им и пълномощията на членовете й, като 
мнозинството във всяка от тях представлява кворум, 
необходим за работата й, но всяка камара с по-малък състав 



може да отсрочва работата си от един ден за друг и може да 
бъде упълномощавана да настоява отсъстващите й членове да 
вземат участие в работата й, като го прави по такъв начин и 
налагайки такива наказания, каквито тя сметне за необходимо. 
  2. Всяка камара може сама да определя регламента на 
заседанията си, да наказва членовете си за нарушаване на 
реда и с мнозинство от две трети да ги изключва от своя 
състав. 
  3. Всяка камара води протоколи на заседанията си и 
периодично ги публикува, с изключение на онези раздели, 
които по нейно мнение изискват секретност; гласуванията 
<<за>> и <<против>> на членовете на всяка камара по един или 
друг въпрос се отбелязват в протоколите при желание на една 
пета от участващите. 
  4 По време на сесията на Конгреса нито една от камарите не 
може да прекратява работата си за повече от три дни без 
съгласието на другата или да провежда заседанията си на 
друго място освен на определеното за местопребиваването на 
двете камари. 
 
          Точка 6.1. Сенаторите и представителите получават 
възнаграждение, определено със закон и изплащано от 
държавното съкровище на Съединените щати. Във всички 
случаи освен на държавна измяна, углавно престъпление и 
нарушение на обществения ред те имат привилегията да не 
подлежат на арест по време на присъствието им на заседания 
на съответната камара или по пътя на отиване или връщане от 
същата; за изказванията или участието им в дебатите в 
съответната камара те не могат да бъдат разпитвани на никое 
друго място. 
  2. Никой сенатор или представител не може по време на 
мандата си да бъде назначен на каквато и да било друга 
гражданска длъжност на държавна служба на Съединените 
щати, ако тази длъжност е била създадена или 
възнаграждението, получавано за нея, е било увеличено през 
посочения период; нито едно лице на държавна служба на 
Съединените щати не може да бъде член на която и да било от 
камарите, докато заема тази длъжност. 



 
          Точка 7.1. Всички законопроекти за събиране на държавни 
приходи изхождат от Камарата на представителите, но Сенатът 
може да прави предложения или да участва в обсъждането им 
и да предлага поправки както и по отношение на всички други 
законопроекти. 
  2. Всеки законопроект, приет от Камарата на представителите 
и от Сената, преди да стане закон, трябва да бъде представен 
на президента на Съединените щати; ако одобри 
законопроекта, той го подписва, а ако не го одобри, го връща с 
възраженията си на камарата, която го е предложила, като 
камарата вписва поправките в протоколите си и се заема с 
преразглеждането му. Ако след подобно преразглеждане 
законопроектът бъде утвърден с две трети от гласовете на 
камарата, той се изпраща заедно с възраженията на 
президента в другата камара, която също преразглежда 
законопроекта, и ако бъде одобрен с две трети от гласовете й, 
той става закон. Във всички подобни случаи членовете на 
двете камари гласуват със <<за>> или <<против>>, а имената 
на гласуващите за или против законопроекта се вписват в 
протоколите на съответната камара. Ако законопроектът не 
бъде върнат от президента в продължение на десет дни (като 
се изключват неделите), след като му бъде представен, той се 
превръща в закон по същия начин както при подписването му 
от президента освен в случай, че не е върнат на конгреса 
поради прекъсване на работата на последния, като в този 
случай законопроектът не се превръща в закон. 
  3. Всички постановления, резолюции или решения, за които е 
необходимо съгласието и на двете камари (освен по въпроса за 
прекъсване на работата им), се представят на президента на 
Съединените щати и преди всеки подобен акт да влезе в сила, 
той трябва да бъде одобрен от президента; в случай на 
неодобрение той трябва да бъде наново утвърден с две трети 
от гласовете в Сената и в Камарата на представителите в 
съответствие с правилата и условията, определени за 
приемането на законопроект. 
 
          Точка 8. Конгресът има правото: 



  1. да определя и събира данъци, мита, акцизи и налози, да 
изплаща дългове и да осигурява общата отбрана и 
благоденствието на Съединените щати, като всички данъци, 
налози и акцизи трябва да бъдат уеднаквени за цялата 
територия на Съединените щати; 
  2. да сключва заеми от името на Съединените щати; 
  3. да регулира търговията с други държави, между отделните 
щати и с индианските племена; 
  4. да установява еднакви правила за натурализация и еднакви 
закони за фалит за цялата територия на Съединените щати; 
  5. да сече монети, да регулира тяхната стойност, както и 
стойността на чуждестранните монети и да установява 
стандарта за мерки и теглилки; 
  6. да определя наказания за фалшифициране на ценни книжа 
и на намиращите се в обращение монети на Съединените щати; 
  7. да учредява пощенски служби и пощенски пътища; 
  8. да насърчава прогреса на науките и полезните занаяти, 
осигурявайки на авторите и изобретателите изключителни 
права за определен срок върху съответните им произведения и 
открития; 
  9. да учредява съдилища, подчинени на Върховния съд; 
  10. да дефинира и наказва пиратство и други престъпления, 
извършени в открито море, както и нарушения на 
международното право; 
  11. да обявява война, да издава позволителни за каперство и 
за репресии и да установява правила за пленяване на суша и по 
море; 
  12. да набира и издържа армия, като набиранията на парични 
средства за тази цел не могат да се правят за срок, по-дълъг от 
две години;   
  13. да създава и издържа флот; 
  14. да издава правила за ръководство и организация на 
сухопътните и морските сили; 
  15. да свиква народно опълчение за налагане на законите на 
Съюза, за потушаване на бунтове и за отблъскване на 
нападения отвън; 
  16. да осигурява организирането, въоръжаването и обучението 
на народното опълчение и да осъществява командването на 



онази част от него, която се използва на служба на 
Съединените щати, запазвайки на щатите правото да 
назначават офицерите и да осигуряват обучението на 
опълчението в съответствие с уставните положения, утвърдени 
от Конгреса; 
  17. да упражнява в пълен обем изключителната 
законодателна власт над окръга (чиято площ не трябва да 
надхвърля десет квадратни мили), който ще бъде предоставен 
от някой от щатите и приет от Конгреса за седалище на 
правителството на Съединените щати, както и да упражнява 
същата власт над всички територии, придобити със съгласието 
на съответните щатски Законодателни събрания за 
строителство на укрепления, държавни складове, арсенали, 
докове и други необходими съоръжения; 
  18. да издава всякакви закони, необходими и подходящи за 
осъществяване както на горепосочените права, така и на 
всички други права, които настоящата Конституция предоставя 
на правителството на Съединените щати, техните ведомства и 
длъжностни лица. 
 
          Точка 9.1. До настъпването на хиляда осемстотин и осма 
година Конгресът няма да забранява преместването и 
имигрирането в който и да било от щатите на лица, които те 
сметнат за уместно да приемат, но имиграцията може да се 
облага с данък или мито, не-превишаващо десет долара на 
човек.  
  2. Не се допуска никакво суспендиране на действието на 
Habeas corpus, освен ако това се налага от съображения за 
обществената безопасност в случай на нашествие или бунт. 
  3. Не могат да се приемат ex post facto никакви закони за 
лишаване от граждански и имуществени права, нито други 
закони. 
  4. Не се допуска облагане с никакъв поголовен данък или с 
други преки данъци освен в съответствие с данните от 
преброяването или с горепосоченото изчисление на 
населението. 
  5. Не могат да се облагат с данъци и мита никакви стоки, 
изнасяни от който и да било щат.  



  6. Никакви търговски или данъчни правилници не могат да 
дават предимства на пристанищата на един щат пред 
пристанищата на друг, нито корабите, тръгващи от или 
пристигащи в пристанище на някой щат, могат да се 
принуждават да влизат в друго пристанище, да го напускат или 
да плащат там такси. 
  7. Никакви парични суми не могат да се теглят от държавното 
съкровище освен в резултат на набирания, предвидени със 
закон, а редовните отчети за приходите и разходите на всички 
обществени парични средства подлежат на периодично 
публикуване. 
  8. Съединените щати не удостояват с никакви 
благороднически титли и нито едно лице, заемащо платена или 
почетна държавна служба, не може без съгласието на Конгреса 
да приема каквито и да било подаръци, възнаграждения, 
служби или титли от никой крал, княз или чужда държава.   
                   
          Точка 10.1. Никой щат не може да встъпва в договори, 
съюзи или конфедерации, да издава позволителни за 
каперство и репресии, да сече монети, да емитира книжни пари, 
да въвежда каквото и да било друго платежно средство за 
погасяване на дългове освен златна и сребърна монета, да 
приема закони за лишаване от граждански и имуществени 
права, закони ex post facto или закони, нарушаващи договорни 
задължения, нито да удостоява с каквито и да било 
благороднически титли. 
  2. Никой щат не може без съгласието на Конгреса да облага с 
мита или с такси вноса или износа на стоки, освен в случаите, 
когато това е абсолютно необходимо за изпълнението на 
законите на щата за инспекция; при това чистият доход от 
всички мита и такси, налагани от който и да било щат върху 
вноса и износа, постъпва в държавното съкровище на 
Съединените щати, а всички подобни закони подлежат на 
преразглеждане и контрол от страна на Конгреса. 
  3. Никой щат не може без съгласието на конгреса да облага с 
такси тонаж, да издържа войски или военни кораби в мирно 
време, да сключва договори или съглашения с друг щат или 
чужда държава, да започва война, освен ако бъде нападнат 



или се окаже в непосредствена опасност, която не търпи 
отлагане. 
 
                  
          Член II 
 
          Точка 1.1. Изпълнителната власт се възлага на президента 
на Съединените американски щати. Той заема поста си в 
продължение на четири години и неговият избор, както и този 
на вицепрезидента, избиран за същия срок, се провеждат както 
следва: 
  2. Всеки щат назначава според установения от щатското 
Законодателно събрание ред определен брой избиратели, 
равен на общия брой сенатори и представители, определен за 
участие на дадения щат в Конгреса, но за избиратели не могат 
да бъдат назначавани сенатори, представители и лица, 
заемащи платена или почетна длъжност на служба на 
Съединените щати.  
  3. Избирателите се събират в съответния щат и избират с 
тайно гласуване две лица, от които поне едното трябва да не 
бъде жител на техния щат. След това те правят списък на 
всички лица, за които са били подадени гласове, с посочване на 
броя на гласовете, подадени за всяко от тях; този списък се 
подписва и се заверява, след което се изпраща запечатан в 
седалището на правителството на Съединените щати на името 
на председателя на Сената. Председателят на Сената в 
присъствието на Сената и на Камарата на представителите 
отваря всички заверени списъци, след което се извършва 
преброяване на гласовете. Президент става лицето, получило 
най-голям брой гласове, ако този брой представлява 
мнозинството от общия брой на назначените избиратели; ако се 
окаже, че такова мнозинство е получено от повече от едно лице 
и ако тези лица имат еднакъв брой гласове, тогава Камарата на 
представителите незабавно избира с тайно гласуване едно от 
тях за президент; а ако нито едно от тези лица не получи 
мнозинство, тогава Камарата на представителите избира за 
президент по същия начин с тайно гласуване едно от петте 
лица, получили най-голям брой гласове. При това гласуването 



при избирането на президента става по щати и 
представителството на всеки щат има един глас; кворум за тази 
цел съставляват представители на две трети от щатите, като за 
избирането на президента е необходимо мнозинство от общия 
брой на щатите. Във всеки случай лицето, получило след 
избирането на президента най-голям брой гласове на 
избирателите става вицепрезидент. Ако се окаже, че две или 
повече от останалите лица имат еднакъв брой гласове, едно от 
тях се избира за вицепрезидент от Сената с тайно гласуване.  
  4. Конгресът определя времето за избиране на избирателите и 
деня, в който те да проведат гласуването, като този ден трябва 
да бъде един и същ за цялата територия на Съединените щати. 
  5. Никое лице, което не е гражданин на Съединените щати по 
рождение или не е гражданин на Съединените щати по времето 
на приемането на настоящата Конституция, не може да бъде 
избрано за президент, както не може да бъде избрано на тази 
длъжност и никое лице, което не е достигнало тридесет и 
петгодишна възраст и не е постоянен жител на Съединените 
щати в продължение на четиринадесет години. 
  6. В случай на отстраняване на президента от длъжност или 
при смърт, оставка или неспособност да упражнява свързаните 
с тази длъжност права и задължения, същите се прехвърлят на 
вицепрезидента; в случай на отстраняване, смърт, оставка или 
неспособност и на двамата - президента и вицепрезидента - 
Конгресът може със закон да постанови кое длъжностно лице 
ще действа в качеството на президент, като същото лице 
изпълнява тази длъжност съответно до отстраняването на 
причините или до избирането на нов президент. 
  7. Президентът по всяко време получава за своята служба 
възнаграждение, което не може да бъде увеличено или 
намалено през периода на мандата му, и през този период той 
не може да получава никакво друго възнаграждение нито от 
Съединените щати, нито от който и да било от щатите. 
  8. Преди да встъпи в длъжност, президентът полага следната 
клетва или тържествена декларация: <<Аз тържествено се 
заклевам (или декларирам), че добросъвестно ще изпълнявам 
длъжността президент на Съединените щати и ще правя 
всичко, което е по силите ми, за опазване, защита и подкрепа 



на Конституцията на Съединените щати.>> 
                   
          Точка 2.1. Президентът е главнокомандващ армията и 
флота на Съединените щати и народното опълчение на щатите, 
когато то се свиква на служба на Съединените щати. Той може 
да изисква от ръководителя на всеки изпълнителен 
департамент мнение в писмен вид по какъвто и да било въпрос 
от компетенцията му; той има правото на отмяна на присъди и 
на помилване за престъпления срещу Съединените щати освен 
в случай на държавна измяна. 
  2. Той има правото със съвета и съгласието на Сената да 
сключва договори при условие на одобрението им от две трети 
от присъстващите сенатори и да назначава със съвета и 
съгласието на Сената посланици, други пълномощни 
представители и консули, съдии на Върховния съд и други 
длъжностни лица на Съединените щати, чието назначаване не е 
предвидено специално в настоящата Конституция и чиито 
длъжности се учредяват със закон; но Конгресът може със 
закон да предостави назначаването на такива низши 
длъжностни лица, каквито сметне за необходимо, лично на 
президента, на съдилищата или на ръководителите на 
департаментите. 
  3. Президентът има правото да попълва всички вакантни 
места, които могат да се открият между сесиите на Сената, 
като предоставя длъжностните пълномощия за срок до края на 
следващата сесия на Сената. 
                         
          Точка 3. Президентът информира периодично Конгреса за 
състоянието на Съюза и му предлага за разглеждане такива 
мерки, каквито смята за необходими и полезни; в изключителни 
случаи той свиква двете камари или една от тях, а в случай на 
разногласия между тях по въпроса за времето на закриването 
на сесията той може да я закрие, когато сметне за необходимо; 
той приема посланици и други пратеници на чужди държави, 
осигурява стриктно спазване на законите и назначава всички 
висши държавни служители на Съединените щати. 
           
          Точка 4. Президентът, вицепрезидентът и всички висши 



държавни служители на Съединените щати се отстраняват от 
длъжност, ако бъдат подведени под отговорност по реда на 
обвинения в държавна измяна и осъдени за държавна измяна, 
за вземане на подкупи или за други тежки престъпления и 
постъпки.  
 
 
          Член III                           
          
          Точка 1. Съдебната власт на Съединените щати 
принадлежи на Върховния съд и на такива низши съдилища, 
каквито могат понякога да се учредяват от Конгреса. Съдиите 
както и върховния съд, така и на низшите съдилища заемат 
длъжността си, докато поведението им е безупречно, и 
получават в установени срокове възнаграждение за службата 
си, което не може да бъде намалено, докато те заемат 
длъжността си. 
   
          Точка 2.1. Съдебната власт се разпростира върху всички 
дела, решавани по закона и по правото на справедливостта, 
възникващи в обсега на настоящата Конституция; както и върху 
всички настоящи и бъдещи международни договори, сключвани 
от името на Съединените щати; върху всички дела, засягащи 
посланиците, другите пълномощни представители и консулите; 
върху всички дела, засягащи адмиралтейството и морските 
дела; върху всички спорове, в които Съединените щати са 
страна; върху всички спорове между два или повече щата, 
между един щат и гражданите на друг щат, между гражданите 
на различни щати, между гражданите на един и същ щат по 
искове за земи, предоставяни безплатно от различни щати, и 
между отделни щати или техни граждани и чужди държави, 
граждани или поданици. 
  2. Във всички дела, засягащи посланици, други пълномощни 
представители и консули, както и в делата, едната страна в 
които е някой от щатите, Върховният съд представлява първа 
инстанция. Във всички други дела споменати по-горе, 
Върховният съд упражнява апелационна юрисдикция по 
отношение както на закона, така и на факта, с такива 



изключения и в съответствие с такива правила, каквито бъдат 
установени от Конгреса. 
  3. Делата по всички престъпления, с изключение на 
разглежданите по реда на обвинения в държавна измяна, се 
решават от съда на съдебните заседатели; съдебните процеси 
по такива дела се водят в онези щати, където са извършени 
престъпленията, а ако престъплението е извършено извън 
границите на който и да е щат, съдебният процес се води в 
място или места, които се определят със закон от Конгреса. 
                       
          Точка 3.1. Под измяна спрямо Съединените щати се 
разбира само водене на война срещу тях или съюзяване с 
враговете им и оказване на помощ и услуга на враговете им. 
Никое лице не може да бъде признато за виновно в измяна, ако 
актът на явна измяна не бъде потвърден от двама свидетели 
или признат от обвиняемия на открито съдебно заседание. 
  2. Конгресът разполага с властта да определя наказание за 
измяна, но присъдата за измяна може да включва лишаване от 
права и конфискация на имущество само докато осъденият е 
жив. 
 
          
          Член IV 
 
          Точка 1. Публичните актове, официалните документи и 
съдебните решения на всеки щат се признават и се ползват с 
доверие във всеки друг щат. Конгресът може с общи закони да 
предписва начини за удостоверяване на подобни актове, 
документи и решения и с това да им придава сила. 
  
          Точка 2.1. Гражданите на всеки щат имат право на всички 
привилегии и неприкосновеност наравно с гражданите на 
другите щати. 
  2. Лице, обвинено в някой щат в измяна, углавно престъпление 
или друго престъпление и укриващо се от правосъдието в друг 
щат и намерено там, подлежи по искане на изпълнителната 
власт на щата, от който е избягало, на връщане и предаване на 
правосъдието на щата, в който е извършено престъплението. 



  3. Никое лице, задължено да служи или работи в един щат в 
съответствие със законите на същия и избягало в друг щат, не 
може въз основа на никакъв закон или постановление на 
последния да бъде освободено от тази служба или работа и 
трябва да бъде предадено на страната, имаща право на такава 
служба или работа, по нейно искане. 
   
          Точка 3.1. Конгресът може да приема нови щати в състава 
на настоящия съюз, но нови щати не могат да бъдат създавани 
или учредявани в рамките на юрисдикцията на който и да било 
щат, нито нов щат може да бъде създаден чрез сливане на два 
или повече щата или на части от щатите без съгласието на 
Законодателните събрания на заинтересованите щати, както и 
на Конгреса. 
  2. Конгресът има право да се разпорежда с териториите и с 
други видове собственост на Съединените щати и да издава 
във връзка с това всички необходими правила и постановления; 
нищо в настоящата Конституция не може да бъде тълкувано в 
ущърб на каквито и да било претенции на Съединените щати 
или на който и да било отделен щат. 
            
          Точка 4. Съединените щати гарантират на всеки щат в този 
Съюз републиканска форма на управление и защита на всеки 
от тях от  нападение отвън, а по молба на законодателната или 
на изпълнителната власт (когато законодателната не може да 
бъде свикана) - и от вътрешно насилие. 
 
 
          Член V 
 
          Във всички случаи, когато две трети от членовете на 
двете камари сметнат за необходимо, Конгресът предлага 
поправки (добавки) към настоящата Конституция или по искане 
на Законодателните събрания на две трети от щатите свиква 
конвент за внасяне на поправки, които в двата случая 
придобиват във всяко отношение силата на съставна част от 
настоящата Конституция след ратифицирането им от 
Законодателните събрания на три четвърти от щатите или от 



конвентите на три четвърти от щатите, като едната или другата 
форма на ратификация се предлага от Конгреса, но нито едно 
допълнение, приета до настъпването на хиляда осемстотин и 
осма година, не може по никакъв начин да засяга първата и 
четвъртата алинея от деветия параграф на член I и никой щат 
не може без съгласието му да бъде лишен от правото на глас в 
Сената, равно с правата на другите щати. 
 
 
          Член VI 
 
          1. Всички дългове и задължения, поети до приемането на 
настоящата Конституция, запазват за Съединените щати 
същата законност, каквато са имали по отношение на 
Конфедерацията. 
  2. Настоящата Конституция и законите на Съединените щати, 
които ще се приемат въз основа на нея, както и всички 
договори, които са сключени или ще бъдат сключени в бъдеще 
от името на Съединените щати, представляват върховен закон 
на страната, а съдиите във всеки щат се задължават да го 
изпълняват независимо от каквито и да било противоречащи 
положения в Конституцията или в законите на отделните щати. 
  3. Гореспоменатите сенатори и представители, членовете на 
щатските Законодателни събрания и всички длъжностни лица в 
изпълнителните и юридическите учреждения както на 
Съединените щати, така и на отделните щати се задължават с 
клетвена или тържествена декларация да съблюдават и 
подкрепят настоящата Конституция; но за заемане на каквато и 
да било държавна или обществена длъжност в Съединените 
щати няма да се изисква никакъв религиозен критерий.                                     
            
 
          Член VII 
 
          Ратификацията от конвентите на девет щата е 
достатъчна за влизането в сила на настоящата Конституция в 
ратифициралите я щати. 
  Приета на конвента с единодушно съгласие на представените 



щати на седемнадесети септември хиляда седемстотин 
осемдесет и седма година от Рождество Христово и на 
дванадесетата година на независимостта на Съединените 
американски щати. В удостоверение на което ние сложихме тук 
своите подписи: 
 
 
 
          I Допълнение 
 
          Конгресът няма да приема закони, установяващи или 
забраняващи свободното изповядване на каквато и да било 
религия, ограничаващи свободата на словото или на печата или 
ограничаващи правото на хората да се събират мирно и да се 
обръщат с петиции към правителството за отстраняване на 
несправедливости. 
 
          II Допълнение  
           
          Тъй като за безопасността на всяка свободна държава е 
необходимо добре организирано опълчение, правото на народа 
да притежава и носи оръжие не може да бъде нарушавано. 
 
          III Допълнение  
 
          В мирно време нито един войник не може да бъде 
настаняван в ничий дом без съгласието на собственика му; по 
време на война това се допуска само по начин, определен със 
закон. 
 
          IV Допълнение 
   
          Правото на хората да бъдат сигурни в 
неприкосновеността на своята личност, жилище, книжа и 
имущество не може да бъде нарушавано с неоснователни 
обиски или арести, а съдебни постановления за такива 
действия не могат да бъдат издавани без достатъчни 
основания, потвърдени с клетва или тържествена декларация. 



Такива постановления трябва да посочват конкретно 
подлежащите на обиск места и подлежащите на арест или 
конфискация лица или имущество. 
 
          V Допълнение 
 
          Никое лице не може да бъде подведено под отговорност 
за углавно или друго позорно престъпление освен по обвинение 
или постановление на Голямото жури, с изключение на 
случаите на подвеждане под отговорност в сухопътните или 
морските въоръжени сили или в народното опълчение, 
действащи по време на война или на застрашаваща обществото 
опасност. Никое лице не може да отговаря два пъти в живота 
си или с телесно наказание за едно и също престъпление, нито 
може да бъде принуждавано да свидетелства срещу себе си в 
углавно дело, нито да бъде лишено от живот, свобода или 
имущество без надлежен съдебен процес, нито може частна 
собственост да се взема за обществено ползване без 
справедлива конпенсация. 
 
          VI Допълнение 
 
          Във всички случаи на углавно съдебно преследване 
обвиняемият има правото на бързо и публично съдебно дирене 
от съда на безпристрастни съдебни заседатели на онзи щат и 
окръг, където е извършено престъплението, като този окръг 
предварително е определен със закон; обвиняемият има 
правото да бъде информиран относно характера и мотивите на 
обвинението, да иска очни ставки със свидетелите, даващи 
показания срещу него, да изисква принудително призоваване 
на свидетели в негова полза и да се ползва от помощта на 
адвокат за защитата си.  
   
          VII Допълнение  
 
          В делата, влизащи в обсега на обичайното право, когато 
сумата на иска надвишава двадесет долара, се запазва 
правото спорът да бъде решаван от съдебните заседатели и 



никакво дело, решено от съдебните заседатели, не може да 
бъде подложено на преразглеждане от който и да било съд на 
Съединените щати освен въз основа на положенията на 
обичайното право. 
 
          VIII Допълнение 
 
          Не могат да се изискват чрезмерно високи парични 
граници, нито да се налагат чрезмерно високи глоби, нито да се 
налагат жестоки и необичайни наказания. 
 
          IX Допълнение 
 
          Изброяването в Конституцията на определени права не 
трябва да се тълкува като отричане или подценяване на други 
принадлежащи на народа права. 
 
          X Допълнение 
 
          Правата, не-делегирани на Съединените щати с 
настоящата Конституция, но и не-отричани от нея на щатите, се 
запазват на щатите и на народа. 
 
         XI Допълнение  
 
          Съдебната власт на Съединените щати не се тълкува в 
смисъл, че едно преследване или система на юриспруденция, 
приложени към един от щатите от страна на гражданин на друг 
щат или от поданик на която и да било друга държава, трябва 
да засягат целите Съединени щати. (1798 г.) 
 
          XII Допълнение  
 
          Членовете на избирателната колегия се събират в 
съответните щати и гласуват с бюлетини за президент и 
вицепрезидент, поне един от които не е жител на съответния 
щат; в бюлетините те отбелязват лицето, за което гласуват за 
президент, а на отделни избори посочват кандидат за 



вицепрезидент; съставят се отделни списъци на всички лица, 
получили гласове за президент, и на всички лица, получили 
гласове за вицепрезидент; тези списъци се подписват от тях, 
удостоверява се тяхната достоверност и запечатани се 
изпращат до седалището на правителството на Съединените 
щати, по-точно до председателя на Сената. В присъствието на 
Сената и на Камарата на представителите председателят 
отваря всички списъци, след което се преброяват гласовете. 
Лицето, получило най-голям брой гласове за президент, т.е. на 
мнозинството от членовете на избирателните колегии, се 
определя за президент. Ако нито едно лице няма такова 
мнозинство, тогава от лицата с най-голям брой гласове, но не 
повече от три от списъка на кандидатите, Камарата на 
представителите незабавно избира президента с бюлетини. При 
избора на президент гласовете се взимат за всеки щат 
поотделно, по един глас на щат; за кворум при този случай се 
смята член или членове, представляващи две трети от 
гласовете на щата, като за окончателния избор е необходимо 
обикновеното мнозинство на всички щати. В случай че 
Камарата на представителите до четвъртия ден на следващия 
месец март не избере президент, след като правото на избор й 
е било предоставено, тогава длъжността на президента ще се 
изпълнява от вицепрезидента, както в случаите на смърт или 
друга конституционна невъзможност на президента. Лицето, 
получило най-голям брой гласове за вицепрезидент, се избира 
за вицепрезидент, стига само този брой да представлява 
мнозинството от целия общ брой членове на избирателните 
колегии; ако никой не получи мнозинство, тогава от първите 
двама в списъка Сенатът избира вицепрезидента. За кворум в 
този случай се смятат две трети от общия брой на сенаторите, 
като за избора е необходимо мнозинството от този брой. Лице, 
което по закон няма право да бъде избирано за президент не 
може да бъде избирано и за вицепрезидент. (1804 г.)             
 

XIII Допълнение 
           

1. В Съединените щати, както и във всички територии под 
тяхна юрисдикция няма да съществуват нито робство, нито 



принудителен труд освен като наказание за престъпление, в 
което обвиняемият трябва да бъде съответно обвинен. 
          2. Правото да налага този член принадлежи на Конгреса 
посредством съответното законодателство. (1865 г.) 
 
          XIV Допълнение  
 
          1. Всички лица, родени или натурализирани в 
Съединените щати и подчинени на техните закони, са граждани 
на Съединените щати и на щата, в който живеят. Никой щат 
няма право да приема и налага закони, нарушаващи 
привилегиите или имунитета на гражданите на Съединените 
щати; никой щат няма право да лишава личността от живот, 
свобода или имущество без съответния съдебен процес, нито 
пък да отказва на което и да било лице под негова юрисдикция 
съответната закрила на закона.  
          2. Представителите са пропорционално разпределени 
между щатите според тяхната съответна численост, при което 
се взема предвид общият брой лица за всеки щат, с изключение 
на индианците, необлагани с данък. Но когато 
гласоподавателното право за избор от членове на избирателни 
колегии на президент и вицепрезидент на Съединените щати, 
на представители на Конгреса, на служители на 
изпълнителната и съдебната власт за щата или на членове на 
законодателните му органи се откаже на когото и да било от 
мъжкото население на този щат, навършил 21-годишна възраст, 
гражданин на Съединените щати, или пък му се попречи да 
гласува освен в случаите на участие в бунт или други 
престъпления, то основата на съответното представителство 
трябва да се намали в съответствието, в което броят на тези 
граждани мъже се отнася към общия брой мъже, навършили 21 
години, за съответния щат. 
          3. Лица, които като членове на Конгреса, държавни 
служители на Съединените щати, членове на щатски 
законодателни органи, на изпълнителната или съдебната власт 
вече са полагали клетва да спазват Конституцията на 
Съединените щати, а след това са се ангажирали с метежна или 
бунтовническа дейност против нея или са подкрепяли нейните 



врагове, нямат право да стават сенатори, представители в 
Конгреса, членове на избирателни колегии за президент и 
вицепрезидент или да заемат каквато и да било държавна или 
военна длъжност в Съединените щати или в отделен щат. С две 
трети от гласовете на всяка камара обаче Конгресът може да 
върне така отнетите привилегии. 
          4. Не се поставя под въпрос валидността на обществения 
дълг на Съединените щати, когато е авторизиран със закон и 
включва задължения за изплащане на пенсии и премии за 
заслуги, проявени при потушаване на размирици и бунтове. Но 
нито Съединените щати, нито отделен щат ще се задължават 
да изплащат задължения, поети за подпомагането на 
размирици и бунтове, ако те са насочени против Съединените 
щати; няма да се уважават и оплаквания за това, че е бил 
изгубен роб или е намерил свободата си - всички подобни 
задължения и оплаквания се смятат за незаконни и лишени от 
основание.  
          5. При съответно законодателство Конгресът има право 
да налага предвидените в тази точка мерки. (1868 г.) 
 
          XV Допълнение 
 
          1. Нито Съединените щати, нито който и да било щат имат 
право да отричат или да ограничават избирателните права на 
гражданите поради раса, цвят на кожата или предишно 
състояние на робство. 
          2. При съответно законодателство Конгресът има право 
да налага действието на този член. (1870 г.) 
 
          XVI Допълнение  
 
          Конгресът има правото да налага и събира данъци върху 
дохода, независимо от какъв източник е бил получен, без да ги 
разпределя между отделните щати и независимо от 
официалните преброявания. (1913 г.) 
 
          XVII Допълнение  
 



          1. Сенатът на Съединените щати се състои от по двама 
сенатори за всеки щат, избирани за шест години от населението 
на щата. Всеки сенатор има право на един глас. Членовете на 
избирателните колегии от всеки щат трябва да притежават 
квалификациите на избиратели от името на мнозинството на 
щатските законодателни власти. 
          2. Ако в представителството на един щат се появят 
вакантни места за Сената, изпълнителната власт на този щат 
издава нареждане за провеждане на избори за тези места, 
освен ако законодателната власт на щата не упълномощи 
съответната изпълнителна власт да назначи временно 
изпълняващи поста сенатри до попълването на вакантните 
места чрез избори.    
          3. Настоящото допълнение не засяга избирането или 
мандата на който и да било сенатор, избран преди влизането й 
в сила като част от Конституцията. (1913 г.) 
           
          XVIII Допълнение  
 
          1. Една година след ратификацията на настоящия член се 
забранява производството, продажбата и пренасянето на 
спиртни напитки, вносът и износът на такива във и от 
Съединените щати и териториите под тяхна юрисдикция. 
          2. Чрез съответното законодателство Конгресът и 
отделните щати ще имат правото да наложат горния член. 
          3. Този член не може да влезе в сила, ако не бъде 
ратифициран като Допълнение към Конституцията от 
законодателствата на отделните щати в седемгодишен срок 
след представянето му на тези щати от Конгреса. (1919 г. 
Приема се от всички щати с изключение на Кънетикът и Род 
Айлънд; отменена с XXI Допълнение от 5 декември 1933г.) 
 
          XIX Допълнение  
 
          1. Избирателните права на гражданите на Съединените 
щати няма да бъдат отнемани или ограничавани както от 
отделните щати, така и от Съединените щати по полов признак.  
          2. Посредством съответното законодателство Конгресът 



трябва да въведе горния член в сила. (1920 г.) 
 
          XX Допълнение  
 
          1. Мандатите на президента и вицепрезидента изтичат по 
пладне на 20 януари, а мандатите на сенаторите и 
представителите - на 3 януари в годините, в които трябва да 
стане това, в случай че настоящият член не бъде ратифициран. 
На тези дати започват мандатите на техните приемници. 
          2. Конгресът се свиква поне веднъж годишно, като 
заседанията започват по пладне на 3 януари, освен ако с друг 
закон не се предвижда друга дата. 
          3. Ако в деня, когато новоизбраният президент трябва да 
встъпи в длъжност, той е починал, за президент се обявява 
новоизбраният вицепрезидент. Ако един президент не е бил 
избран до датата на встъпване в длъжност или новоизбраният 
президент няма необходимото мнозинство, новоизбраният 
вицепрезидент изпълнява президентските функции, докато 
президентът получи необходимото мнозинство. Конгресът може 
със закон да постанови при не-избирането на президент или 
вицепрезидент кой ще изпълнява длъжността на президента до 
момента, когато президентът и вицепрезидентът не получат 
квалифицирано мнозинство. 
          4. Конгресът определя със закон в случай на смърт на 
някое от лицата, от които Камарата на представителите трябва 
да избере президент, или Сенатът - вицепрезидент, кому 
трябва да се прехвърли правото на избор.  
          5. Член 1 и 2 влизат в сила на 15 октомври след 
ратификацията на настоящия член. 
          6. Този член не влиза в сила, ако не е бил ратифициран 
като Допълнение към Конституцията от Законодателните 
събрания на три четвърти от щатите в седемгодишен срок от 
датата на внасянето му. (1933 г.) 
 
          XXI Допълнение 
 
          1. XVIII Допълнение към Конституцията на Съединените 
щати се отменя. 



          2. Този член не може да влезе в сила, ако не бъде 
ратифициран като Допълнение към Конституцията от 
събранията на отделните щати в седемгодишен срок след 
представянето му в Конгреса, както е предвидено в 
Конституцията. (1933 г.) 
 
          XXII Допълнение  
 
          1. Никое лице не може да бъде избрано на длъжността 
президент за повече от два мандата; никое лице, заемало 
длъжността президент или временно изпълнявало тази 
длъжност повече от две години, за която е бил избран друг 
президент, не може да бъде избирано на тази длъжност повече 
от един път. Това не се отнася до лицето, заемащо длъжността 
президент в момента, когато настоящото Допълнение е била 
предложена от Конгреса, и не лишава заемащия поста 
президент или временно изпълняващия тази длъжност от 
правото да заема същия пост, докато настоящия член не влезе 
в законна сила. 
          2. Горният член не може да влезе в сила, ако не бъде 
ратифициран като допълнение към Конституцията от 
Законодателните събрания на три четвърти от щатите в 
седемгодишен срок от датата на внасянето му. (1951 г.) 
 
          XXIII Допълнение 
       
          1. В окръг Колумбия, представляващ седалището на 
правителството на Съединените щати, се определя съгласно 
решението на Конгреса:                            
  Определен брой членове на избирателна колегия за президент 
и вицепрезидент, отговарящ на общия брой сенатори и 
представители в Конгреса, на каквито окръгът би имал право, 
ако беше щат, но в никакъв случай повече от броя, който се 
полага на най-малобройния по население щат; когато се отнася 
до избора на президент и вицепрезидент, те ще се смятат за 
членове на избирателна колегия наравно с тези от другите 
щати; те се събират в границите на окръга с функции като тези, 
определени с XII Допълнение. 



          2. Конгресът е овластен да въведе този член посредством 
съответното законодателство. (1961 г.) 
 
          XXIV Допълнение  
 
          1. Съединените щати, както и всеки отделен щат, не 
могат да отказват или да ограничават правото на един 
гражданин на Съединените щати да гласува в първични и 
всякакви други избори за президент и вицепрезидент, за 
членове на избирателни колегии, сенатори и представители в 
Конгреса по причина, че не си е платил избирателен или 
всякакъв друг вид данък.  
          2. Конгресът е овластен да въведе този член посредством 
съответното законодателство. (1964 г.) 
 
          XXV Допълнение 
 
          1. В случаите, когато президентът бъде лишен от 
длъжност, почине или си подаде оставката, президент става 
вицепрезидента. 
          2. В случай че длъжността на вицепрезидента се 
оваканти, президентът назначава вицепрезидент, който заема 
тази длъжност едва след като бъде утвърден с мнозинство в 
двете камари на Конгреса. 
          3. Ако президентът връчи на председателя pro tempore на 
Сената и на спикера на Камарата на представителите писмена 
декларация, че не е в състояние да изпълнява и упражнява 
своите права и задължения, и докато същият не им връчи 
писмена декларация за противното, тези права и задължения 
преминават у вицепрезидента като временно изпълняващ 
длъжността. 
          4. Ако вицепрезидентът и мнозинството от основните 
служители на изпълнителните департаменти или на друг 
подобен орган като Конгреса законно съставят и връчат на 
председателя pro tempore на Сената и на спикера на Камарата 
на представителите писмена декларация, че президентът не е в 
състояние да упражнява своите права и задължения, 
вицепрезидентът веднага поема правата и задълженията на 



президента като изпълняващ длъжността. 
  Сетне, ако президентът връчи на председателя pro tempore на 
Сената и на спикера на Камарата на представителите писмена 
декларация, че е в състояние да упражнява своите права и 
задължения, той ги поема отново, освен ако вицепрезидентът и 
мнозинството от основните служители на изпълнителните 
департаменти или на друг подобен орган като Конгреса не са 
връчили по закон в четиридневен срок на председателя pro 
tempore на Сената и на спикера на Камарата на 
представителите писмена декларация, че президентът не е в 
състояние да изпълнява своите права и задължения. Ако в 
момента не заседава, Конгресът трябва да се събере в срок от 
48 часа и да реши въпроса. Двадесет и един дни след 
получаването на писмената декларацияили или ако не е в 
сесия, в срок от 21 дни, след като е трябвало да се свика, 
Конгресът решава с мнозинство от две трети за двете камари 
дали президентът може, или не може да изпълнява своите 
права и задължения; ако реши, че той не може да ги изпълнява, 
вицепрезидентът продължава да изпълнява длъжността 
временен президент; в противен случай президентът поема 
отново правата и задълженията си. (1967 г.) 
              
          XXVI Допълнение 
 
          1. Нито Съединените щати, нито който и да било щат имат 
право да отказват или да ограничават избирателните права на 
гражданите на Съединените щати, които са навършили 18-
годишна възраст. 
          2. Конгресът е овластен да въведе този член посредством 
съответното законодателство. (1971 г.) 
 
(Горното е преписано от едно издание на Конституцията, 
публикувано от Администрацията по Националните Архиви във 
Вашингтон, щат Дистрикт Колумбия, 1986 година.) 
 
 
 


