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Въведение 

Съвременното представително управление е резултат от 

три основни идеи и социални процеси - ограничаване на аб

солютизма, легитимация на управлението чрез народен суве

ренитет и делегиране на власт за ограничени периоди от вре

ме на представителните събрания, които се избират чрез ре

довни, свободни и честни демократични избори. 

Днес нито един политик или учен би оспорил, че демократич

ното представително управление може да не бъде основано на из

бори.1 Победата на демокрацията направи изборността на пред
ставителните събрания неопровержима и неотменима в същата 

степен, както аксиомата, че не може да има данъчно облагане без 

представително управление, която навремето постави основите 

на парламентите и създаде ограничения на монархическия суве

ренитет и основанието на държавата през средните векове. 

Демокрацията, човешките права и господството на право

то2 са трите основни стълба на Европейското конституционно 
наследство.з 

Въвеждането на международните стандарти в изборите е 

важна демократична гаранция за съхранението на истинския 

демократичен характер на представителното управление. 

Прилагането на стандартите предпазва партиите от изкуше

нието да изкривят и деформират народния вот, което е присъ

ствало още в най-ранните форми на избирателното право. 

Още от най-дълбока древност управляващите са се стре

мили чрез злоупотреба в изборите да изкривят предпочита

нията на избирателите, за да могат да се издигнат до властта 

или да удължат своя престой в управлението.4 
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Същността на изборите е била обяснявана като инстру

мент за конституиране на политическото представителство, 

или като пряко участие на народа в управлението. В първият 

случай се преувеличава инструменталния характер на избори

те и те се интерпретират като техническо средство за образу

ване на държавни органи. 

Пасивното и активното избирателно право се определят в 

теорията и като форми за пряко народно участие в управле

нието. В свободните демократични, многопартийни и състеза

телни избори се извършва легитимация на модерното консти

туционно управление, основано върху съгласието на управля

ваните. Изборите изразяват предпочитанията на избирателите 

по същия начин както другите форми на пряката демокрация 

- императивния референдум, консултативния референдум, на

родната инициатива, плебисцита, отзоваването, народното ве

то и ратификационния референдум. 

При инструменталния подход избирателното право се опре

деля като публична функция или задължение, което се осъще

ствява от избирателите при установяване на представителното 

управление. В контекста на второто разбиране избирателите са 

титуляри на суверенни права в изборите и те са свободни да ги 

упражняват или да се въздържат от тяхното упражняване. 

В политическата теория и законодателната практика актив

ното избирателно право и пасивното избирателно право са 

били определяни като: 

- основно политическо право, което дава възможност на 

гражданите да участват пряко в управлението 

- публична функция, която води до образуване на предста

вителното управление и се упражнява в името на общата пол

за като задължение от гражданите - sui generis политическо 
право, което съчетава свободата за участие в управлението и 

задължението да се формират представителните институции. 5 
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1.Същност и съдържание на международните и европейски 

стандарти в изборите 

Международните демократични стандарти в сферата на чо

вешките права и изграждането на институциите са необходима 

гаранция за стабилното и демократично развитие на политиче

ските и правните системи след Втората световна война. В ера

та на глобализацията съвременните национални държави се 

признават от международната общност като демокрации ако те 

прилагат и уважават установените международни стандарти. 

Терминът стандарт означава „правило за поведение или за 

оценяване на поведение". Понятието международни стандар

ти предполага всеобщо установени правила за поведение на 

държавите, и юридическите лица и индивидите.6 
Колкото и парадоксално да изглежда на пръв поглед меж

дународните стандарти възникват от развитието на конститу

ционните ценности и принципи в демократичната национална 

държава. Всички стандарти имат своите корени в демократич

ното конституционно развитие, а европейските стандарти са 

еманация на общото Европейско наследство. Те стават част от 

международното договорно право и чрез спазването на прин

ципа pacta sunt servanda, новите демокрации, които са членове 
на Съвета на Европа трансплантират тези стандарти в нацио

налния си конституционен ред, което води до ускоряване на 

процеса на изграждане на демократичните институции. 

Въвеждането на международните стандарти в национални

те конституционни системи може да срещне трудности, които 

се дължат на различната юридическа сила на стандарти, кои

то са предложени от нарастващия брой участници в междуна

родното правотворчество, доколкото сферата на наднацио

налното регулиране не е вече монопол на държавите, а е също 

така повлияна от междуправителствени, универсални или ре

гионални организации, неправителствени организации, про

фесионалните асоциации и транснационални корпорации. До

като в миналото правната наука е била изправена пред пре

дизвикателството за установяване на международни стандар-
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ти днес тя трябва да съдейства за унификацията на създавани

те международни стандарти. 

Влиянието на международните правни стандарти може да 

бъде анализирано от различни гледни точки. В зависимост от 
задължителния характер на международните и Европейски 

правни стандарти бихме могли да проследим три насоки на 

влиянието върху националното конституционно развитие. 

Международните стандарти могат да бъдат разглеждани в 

светлината на така нар. „меко" право или недоговорните съ

глашения. В този случай те се характеризират като неправно

обвързващи ангажименти, които способстват и проправят пъ

тя на „втвърдяване" на международното право. В този смисъл 

те предхождат международните договори, които имат правно

задължителен характер.7 Правните актове биха могли да бъдат 
класифицирани в зависимост от техния правно-задължителен 

характер от една страна и съобразно техния нормативен или 

ненормативен характер от друга, като правното регулиране и 

неюридическите актове се разглеждат като две крайни точки 

на един континиум. Сред теоретиците е налице съгласие за то

ва, че в сравнение с договорите, които са класически актове на 

международното публично право съдържащите се правни 

стандарти в „мекото" право могат да имат определени пре

димства и са за предпочитане в определени области. Сред пре

димствата на „мекото" право биха могли да се споменат: 

- активността при установяването на нови стандарти и 

норми; 

- необходимостта от постигането на консенсус при устано·

вяването на международните стандарти, създаването на пред

варителен гъвкав режим на все още развиващите се стандар

ти и норми; 

- усилия за координиране и унификация на стандартите, 

създавани от различни участници в международното право

творчество; 

- опростяване на процедурата и осигуряване на бързо из

работване; 
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- избягване на трудоемките национални процедури за ра -

тификация и прилагане на международните стандарти и нор

ми в националното законодателство. 8 

Най-типичният метод за изясняване същността на междуна

родните правни стандарти е от позицията на международното и 

сравнително право. Приматът на международното право е еле

мент от принципа за господство на правото от четвъртото поко

ление конституции, създадени в условията на глобализацията. 9 

Всички конституции на новите демокрации, приети след па·

дането на Берлинската стена отразяват международните стан

дарти и включват специални разпоредби за примата на между

народното право. Международните стандарти в сферата на из

борите, които са част от международните договори се въвеж

дат в националния правен ред след като държавите се присъе

динят към международните договори. Системата за въвеждане 

на договорните задължения в националните правно системи се 

различават в зависимост от избора на монистична или дуали

стична система в националните конституции.10 Въвеждането на 
международните стандарти и договорите във вътрешния пра

вен ред следва два основни типа процедури.11 

Според преобладаващата в Европа монистична система 

международните договори стават част на вътрешното право 

след като бъдат ратифицирани. Изборът на дуалистична си

стема предполага, че международните договори се прилагат 

само след създаването на специално законодателство или раз

поредби в националното законодателство. 

Сравнителният анализ на Европейските системи показва и 

друго различие, които се дължи на мястото на международни

те договори в националния правен ред. В някои страни като 

Белгия, Люксембург и Холандия международните договори 

имат наднационално действие и превъзхождат по юридическа 

сила конституционните норми. 

Според конституционната практика на някои други страни 

като Австрия, Италия и Финландия договорите, след като бъ

дат ратифицирани с квалифицирани мнозинства от парламен

тите имат същата правна сила както конституционните норми. 
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Съдържанието на разпоредбите на чл. 85, ал. 3 и чл. 149, ал. 1 

във връзка с чл. 5, ал. 4 показват, че Конституцията на Репу
блика България от 1991 г. поставя международните договори 

в йерархията на юридическите актове след Конституцията, но 

преди националното законодателство.12 
По този начин приматът на международното право съот

ветства на изискванията на чл. 2 от У става на Организацията 
на Обединените Нации, който зачита държавния суверенитет. 

Разбира се наднационалния, пряк незабавен и хоризонтален 

ефект на правото на Европейския съюз ще изисква въвеждане 

на разпоредба за трансфер на суверенитет в Българската Кон

ституция, с който се делегират правом~щията да се приемат 

решения от институциите на Европейския съюз. 

Процесът на прилагане на договорите, които установяват 

международни стандарти в националната правна система е 

различен от взаимодействието между правния ред на Евро

пейския съюз и правната система на всяка страна член на Ев

ропейския съюз. Ако европейски стандарт е предвиден в Ев

ропейската конституция или в първичното право на ЕС пора

ди трансфер на суверенитет той ще преобладава над нацио

налните конституцИ:онни норми. Той ще има правно задължи

телен ефект след като страната член на Европейския съюз е 

била нотифицирана за приемането на такъв акт. Ето защо 

прилагането на международните правни стандарти няма съ

щата степен на правна задължителност както при адаптиране

то на националните конституции и сближаването на законода

телството, за да се осъщес~ви наднационалния, незабавен, 

пряк и хоризонтален ефект на първичното и институционално

то право в Европейския съюз. 13 

Накрая, но не и по значение, установяването на междуна

родни стандарти може да бъде анализирано в контекста на 

възникващия глобален конституционализъм. 

Терминът глобален конституционализъм е получил множе

ство значения в литературата. Той е бил изследван от гледна 

точка на сравнителното право като инструмент за анализ на 

националните конституционни модели на управление по света, 
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но не и по отношение на конституционализацията на властови

те отношения в рамките на съвременната глобализация. 14 

Глобализацията на конституционализма и приемането на 

конституция на недържавно обединение са били изследвани в 

контекста на неписаната конституция, съставена от учредител

ните договори, а също така и във връзка с предстоящото прие

мане на писана конституция на ЕС създадена от Европейския 

конвент. В този смисъл стандартите на изборите се отнасят до 

правото на ЕС и адаптирането на националните конституции 

на страните членки към основополагащите принципи на прав

ната система на ЕС или така нар. конституционно аки. 

Неотдавна, в рамките на последното десетилетие, някои 

учени направиха опит да анализират новите явления или нова

та степен на развитие на конституционализма в рамките на 

глобализацията. 15 Те изследват глобалния конституциона
лизъм като форма на управляемост в света, при която власт

та, за да отговаря на критериите на демокрацията трябва да 

бъде конституционно ограничена.16 

Върховенството на международното право, нарастващата 

роля на международните организации и специално такива ка

то Световната търговска организация, Организацията на Об

единените Нации и други универсални организации, развитие

то на международните договори за човешките права могат да 

бъдат разглеждани като различни насоки, чрез които започват 

да се формират кълновете на глобалния конституционализъм 

поставящ ограничения за участниците в създаващото се све

товно управление. Разбира се, би било голямо опростителство 

да се търсят върховенство и йерархичност в правното регули

ране в световен мащаб, а още повече поява на неписана кон

ституция към настоящия момент. Създаването на проект за 

световна конституция, каквито вече има, е понастоящем също 

толкова утопична, колкото и „Конституцията на Марс", която 

може да бъде намерена в Интернет. 

В контекста на глобалния конституционализъм правните 

стандарти са свързващо звено между националния и надна

ционалния конституционализъм. Те осигуряват съответствие 
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на различни правни порядъци в съвременния конституционен 

плурализъм. 

Интензивността на правната задължителност е най-силна в 

контекста на националния конституционализъм. Тя присъства 

в рамките на федерализма и е в процес на утвърждаване в Ев

ропейския съюз. Глобализацията е все още в процес на търсе

не на конституционен ред и господство на правотQ:1 а между

народните стандарти по-скоро осигуряват съответствието на 

националния конституционен правопорядък и трябва да раз

читат на принципа pacta sunt servanda. Именно поради това 
международните правни стандарти имат нарастващо значе

ние, доколкото те компенсират по-слабата правнозадължи

телна сила на елементите на появяващия се наднцционален 

конституционализъм на глобално ниво. 

В една своя неотдавна написана работа M.Maduro извежда 
три основни стълба на конституциите в национален и глоба

лен контекст. 17 

Международните правни стандарти представляват четвър

тия стълб, чрез който протича влиянието на глобалните кон

ституционни ограничения в управлението. Чрез международ

ните правни стандарти в националните правни системи се въ

веждат универсални критерии в конституционното управление. 

Всеки опит да бъдат предложени международни стандарти 

в миналото и по-специално в сферата на изборите би бил от

хвърлян с аргумента, че представлява намеса в държавния и 

националния суверенитет като ядрото на държавната власт. В 

този смисъл изборите следва да се уреждат само в национал

ните конституции и законодателството. 

Международните стандарти следва да се анализират и във 

връзка с едно ново понятие, което беше въведено скоро, а 

именно обществения или социеталния конституционализъм. В 

рамките на това понятие теоретиците влагат смисъл, който да 

отговаря на разширяването на сферата на конституционното 

регулиране, която е една от основната характеристика на чет

въртото конституционно поколение. Заедно с това, обаче, об

ществения конституционализъм засяга нарастващия брой на 

субекти, които участват в приемането на политическите реше-
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пия и необходимостта да бъдат създадени конституционни 

ограничения за техните действия. 1 8 

11. Развитие на конституционните принципи на избирател
ното право в рамките на националната държава 

Въпреки, че много учени и направления в науката са фор

мулирали различен брой принципи на избирателното право и 

избирателната система пет от тях са универсално възприети. 19 

В продължение на векове принципите на избирателното 

право се развиват заедно с еволюцията на държавата. На 

практика, обаче, както и Аристотел при дефинирането на чи

стите форми на управление той формулира и техните отклоне

ния или девиации, бихме могли да проследим развитието на 

принципите, което започва от техните антиподи. С други думи 

съвременните принципи на избирателното право еволюират 

през вековете като започват от антиподите си. 

От ограничено кьм универсално избирателно право 

Установяването на принципа на всеобrцото избирателно 

право е резултат от продължителна еволюция през вековете. 

Всички избирателни системи от древността до края на втора

та световна война се основават на ограниченото избирателно 

право. Във всички национални държави в началото е принци

път за ограниченото избирателно право. 

При обявяването на независимостта на 13-те северноаме

рикански колонии от британската корона те са имали най-ши

роко избирателно право съпоставени със страни като Велико

британия и Франция. Във Великобритания напр. само 3% от 
възрастното мъжко население, или един на всеки 30 мъже е 
имал право да гласува в изборите. В Щатите 120 хил. мъже от 
3 мил. свободно население са имали избирателни права. 

Цензовото избирателно право се премахва след серия от 

реформи, които довеждат до увеличаване големината на изби

рателния корпус.20 
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Първоначално се премахват преките имуществени цензури, 

основани на недвижима или движима собственост като поня

кога те са били свързвани с данъчните задължения, определя

ни като принос на гражданите за общото благо.21 
Дори конституцията на Франция от 1794 г., която деклари

ра всеобщо избирателно право само формулира ограничено 

участие в изборите, доколкото премахва цензовете като само 

мъжете са имали право да участват в изборите. След преките 

имуществени цензове се премахват ограниченията основани 

на раса, пол, прекомерните възрастови изисквания, както и те

стовете за грамотност. 

Ако през втората половина на 19 век в щата Wyoming же
ните получават избирателни права, някои известни уважавани 

френски конституционалисти като A.Esmein все още твърдят, 
че жената е пазител на домашното огнище и не трябва да бъ

де натоварена със задължение за участие в избори, защото то

ва би нарушило мира в семейството, доколкото партийната 

борба би се пренесла вкъщи. Нещо повече - избирателните 

права на жените са били не рядко сравнявани с военната по

винност. Учените в началото на 20 век създават специалната 
конструкция за фамилно гласуване, когато главата на семей

ството (pater familias) има толкова гласове, колкото члена има 
неговото семейство и ги подава от името на семейството си. · 

Расовите ограничения се премахват през 60-те години в Съе

динените щати и в редица други страни. Парадоксално, обаче, 

остава преди падането на режима на апартейда в Южна Афри

ка едно ограничение, което допуска до избирателни права об

разованите бели, които не са извършили престъпление. 

Съвременното съдържание на принципа на всеобщото 

избирателно право включва някои рационални ограничения 

основани на: 

- гражданство, с изкл. на гласуването и издигането на кан

дидатури в местните избори и в изборите за Европейски пар

ламент, 

- възрастта, която е предпоставка за добиване на зре
лост, 22 



431 
- изискванията за отседналост, 

- психическо здраве, 

- излежаване на наказание лишаване от свобода което во-

ди до временно ограничаване на избирателните права. 

Тези ограничения са разумни и не засягат всеобщността в 

изборите, доколкото те са гаранция за автентичното участие 

на гражданите в политическия живот. 

От неравенство в изборите към равно избирателно право 

В изходната точка от своето развитие избирателното зако

нодателство въвежда различни степени на неравенство в из

бирателните права, а неравенството в изборите е било счита

но за нормално. 

Различните форми на неравенството в изборите са: 

- разделяне на избирателното тяло на класове, всеки от ко

ито има неравен брой членове, обаче избира равен брой пред

ставители. Така е в Конституцията на Тезей в древна Гърция, 

Прусия и Австро-Унгарската империя през 19 век. 
Множествения вот във Великобритания продължава до 

1948 г. В продължение на цял век до 1921 г. в Белгия, мъжете 

навършили 25 г. възраст са имали по един глас, тези които са 
били над 35 г. и са плащали данъци над определен размер са 
имали по 2 гласа, а висшите държавни служители са имали 
право на 3 гласа. Следва да се споменат: 

Избирателната геометрия и Gerrymandering, неправилното 
съставяве на избирателните райони и продължителните пе

риоди за преразглеждането на разпределението на места и из

бирателните райони; 

Мажоритарните закони на относително и абсолютно мно

зинство, които са били съставяни при определени партийни 

пристрастия; 

Изключително високите избирателни прагове, които са 

надминавали 1 О % от подадените избирателни гласове; 
Неравенство при финансиране на избирателните кампании, 

когато избирателните закони и законите за финансиране на из-
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борите не определят граници и тавани за финансирането, както 

и прозрачност при събирането на пари и ресурси в изборите.23 
Съвременното равно избирателно право означава: 

- равенство при броенето на гласовете, 

- равна тежест на гласовете, 

- равно представителство на партиите и териториите, 

- равни възможности на партиите и независимите кандидати, 

- гарантиране на представителството на малцинствата чрез 

т.нар. позитивно регулиране24. 

От несвободни избори кь.м свобода в изборите 

Модерното избирателно право е резултат от постепенното 

въвеждане и гарантиране на основните човешки права, които 

са необходима предпоставка за провеждане на свободни и де

мократични избори. Както всички политически свободи изби

рателните права също функционират в определен политиче

ски контекст, в който човешките права и демократичното кон

ституционно регулиране са своеобразна основа. В зависимост 

от съдържането на тази основа изборите могат да придобиват 

различни смислови значения, като се започне от инструмент, 

който легитимира авторитарната власт до форма за пряко 

участие на народа при избирането на представителните ин

ституции, които отразяват свободата на избирателя. 

Съвременното свободно избирателно право възниква в ре

зултат на премахване на предварителната цензура и ограниче

нията в правото на мнение. Разпространението на информа

ция, прозрачността на управлението са съществени условия за 

правилното формиране на избора на гласоподавателя и изра

зяването на неговите предпочитания. 

Развитието на политическия плурализъм основан на свобо

дата на сдружаване, на политическата толерантност, на мир

ното състезание за власт между партиите както на и тяхната 

демократична смяна в управление и в опозиция са основна 

предпоставка за свободните избори. Несъстезателните, едно

партийните и изборите с един кандидат, които са признак на 

диктатурите са трансформирали свободния избор на избира -
теля в плебисцит за управляващата партия, или за еднопар-
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тийния режим, където единствената възможност на граждани

те е да гласуват или да се въздържат да пуснат своя бюлетин 

за управляващата партия. 

Съвременното значение на принципа на свободните избори 

има три съществени признака: 

- свобода на формиране на вота, 

- свободно изразяване на волята на избирателя, 

- свободата на избирателя да избере, да определи от ня-

колкото кандидати в изборите свой предпочитан кандидат.25 

Не следва да пропуснем един сложен проблем, при който 

задължителното гласуване не дава възможност на избирате

лите да се въздържат от гласоподаване. Те нямат алтернати

вата на абсентизма дори когато не могат да идентифицират 

своите политически предпочитания с нито един кандидат или 

партия в в изборите. Заедно с това може да се отбележи, че 

пропорционалните системи с твърда листа изключват въ

зможността избирателите да определят своите предп<?чита

ния в рамките на представените от партиите кандидати в из

борите и тяхното подреждане. 

От непреки към преки избори 

Непрякото гласуване предшества прекият избор. Като пра

вило горните камари на парламентите, ако не са били наслед

ствени, са били избирани чрез преки избори. 

Първата президентска институция - тази на Съединените 

щати създадена през 1787 г. и досега се избира от избирател
на колегия. А в проекта на Ал. Хамилтън във Филаделфийския 

конвент се е предлагало президента да бъде пожизнен, като 

бъде избиран с гласовете на две последващи избирателни ко

легии, които филтрират народната воля. 

Според Конституцията на Франция от 1958 г. президентът 
на петата Република до 1962 г., а и досега Сената на Франция 
се избира от специално тяло, което се състои от кметовете и 

техните заместници. 

Изборите на президентите от парламентите в „ чистите" 
парламентарни системи на управление, които са преобладава-
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щия модел в следвоенното развитие на Европа са също фор

ма на непряко гласуване. 

Навремето A.De Tocqueville възхвалява непреките избори, 
затова, че те водят до подбор на най-разумните, най-подгот

вените и най-умерените представители в Сенатите и горните 

камари на представителните събрания. Но още в края на 19 
век лорд Брайс и М.Остроговски излизат с остра критика на 

неговите разбирания. 26 

Във Филаделфийския конвент, а също така във „Федералист" 

изборът на президентите от парламента е критикуван чрез при

веждане на опита на щатите, където губернатор~те са били из

бирани от местните конгреси. Той винаги е водил до интриги и 

задкулисни сделки, които са оставали тайна за избирателите. 

Последствията от непрякото гласуване и тяхното значение 

за крайния резултат от изборите могат да бъдат: 

- отдалечаване избирателя от крайния резултат от избори

те чрез включване на звена, които опосредстват неговия вот, 

- вотът на електорите може да изкриви и дори да корегира 

народното гласуване, 

- вотът на електорите може да създаде изкуствено мнозинство. 

Развитието на демокрацията и принципа на господството 

на правото утвърждават преките избори като единствен въ

зможен начин за образуване на долните камари на парламен

та. Днес всички национални държави са възприели в консти

туциите принципа че долните камари на парламентите се фор

мират чрез преки избори, отразяват волята на народа и са ос

нова за демократичното и отговорно управление. 

От явно гласувапе към тайпо гласувапе 

Навсякъде тайното гласуване е възприето като гаранция за 

освобождаване на избирателите от възможност за последва

що насилие върху тях в зависимос'г от избора им. Наред с то
ва тайното гласуване е единствената рационална форма за 

осъществяване на избирателните права в условията на всеоб

що, равно, свободно и пряко избирателно право. Задължение

то да се съхранява тайната на вота също така изключва въ

зможността гражданите да упражняват влияние в изборите, 
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като разкриват своя вот. Наказателните кодекси на някои 

страни дори криминализират дейността при разкриване на 

тайната на гласуване. 

Явното гласуване е бил началният принцип, чрез който се про

веждат изборите още от древността и някъде до края на 19 век. 
Сложността и дезорганизацията на гласуването, когато то 

е явно са били разкрити още от Плиний Млади при описание

то на хаоса в изборите за Римския сенат.27 
По времето на Френската революция последователите на 

идеите на Ж.Ж.Русо, Робеспиер и якобинците, а цял век по

късно Бисмарк в Германия са твърдяли, че единствено откри

тото гласуване демонстрира смелостта, принципността,чест

ността и доблестта на гражданите в изборите и затова то 

следва да бъде предпочетено пред тайната в изборите.28 

111. Кратък преглед на системата от наднационални и 
Европейски стандарти по отношение на принципите 

за демократични избори 

Процесът на създаване и въвеждане на общоевропейски 

стандарти в изборите може да бъде видян през призмата на 

две различни гледни точки. 

В международната общност усилията да бъдат създадени 

стандарти в демократичните избори на наднационално ниво 

започват през втората половина на 20 век. Значението на сво
бодните, честни и състезателни избори за устойчивото, демо
кратично управление, както и за човешките права в света и на 

Европейския континент е твърдо осъзнато. Въпреки това про

цесът на достигане на консенсус при създаването, предлагане

то и въвеждането в действие на актове за международни и ев

ропейски стандарти в сферата на изборите не е бърз и лесен, 

защото те се отнасят до конституционната уредба на нацио

налните институции, които традиционно се считат за сърцеви

на на държавния суверенитет. 

Международните и европейски стандарти са създадени от 

различни участници в международното правотворчество -
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универсални, регионални, а също така неправителствени орга

низации. Те са предложили, а някои от тях вече са въвели раз

поредби в международни договори, или в „мекото" право, ко

ито се отнасят до международните стандарти в изборите и се 

различават по своя обхват, по страните, които участват в ор

ганизациите и по техния правно-задължителен ефект. 

Краткият списък на международните и европейски актове, 

проекти за договори, „меко" право, които съдържат разпоред

би относно наднационалните стандарти за принципите на де

мократичните избори принадлежат към няколко групи, сооб

разно техния правнообвързващ ефект.29 

Ме:ж:дународните разпоредби, които съставляват 

„ твърдо" ядро 
Международните разпоредби, които съставляват т.нар. 

твърдо ядро се състоят от разпоредби на международните до

говори, приети от ООН от Първия протокол към Европейска

та конвенция за човешките права и съответната юриспруден

ция на Европейския съд по правата на човека. Универсалните 

международни стандарти относно принципите на демокра

тичните избори съставляват договорното право на ООН и об
хващат следните текстове: 

- Чл. 21 от Всеобщата декларация за правата на човека, съ
здадена през 1948 г., 

- Чл. 25, б."б" от Международната харта за граждански и 
политически права от 1966 г., 

- Чл. 1 от Конвенцията за политическите права на жените 
от 1952 г. 

- Чл. 5 от Конвенцията за елиминиране на всички форми 
на расова дискриминация от 1965 г., 

- Чл. 7 от Конвенцията за елиминиране на всички форми 
на дискриминацията срещу жените създадена през 1979 г. 

Европейски правила които съставляват твърдото ядро: 

1. Европейската конвенция за основни права на човека и 
по-специално Протокол I, чл.3 според който договарящите се 
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страни се задължават да провеждат свободни избори презра

зумни периоди от време, чрез тайно гласуване при условията, 

които ще осигурят свободно изразяване на мнението на наро

да в избора на парламент . 
2. Конвенцията за участието на чужденците в обществения 

живот на местно ниво (чл. 6, който се отнася до правото да се 
гласува в днешните избори). 

3. Юриспруденцията на Европейския съд по правата на чо
века по Европейската конвенция по правата на човека и по

специално Протокол 1, чл. 3.30 
През декември 2002 г. проект за Конвенция, относно избира

телните стандарти и избирателните права и свободи е била под
готвена и предадена от IFES (Международен фонд за избирател
ните системи), за бъде разисквана и приета от Съsета на Еsропа, 

с цел да обедини всички правнозадължителни международни ак

тове в определената сфера. Този проект за конвенция е основан 

върху опита на правното регулиране и провеждане на демокра

тични избори, натрупан от Съвета на Европа и неговите страни

членки. Амбицията на създателите на проекта за конвенция е да 

кодифицира различните правила и в случай че Съвета на Европа 

я приеме, да конверmра европейските стандарти в задължително 

твърдо право за страните, които са членки на Съвета на Европа. 

Ме;ж:дународни и Европейски правила, които се съдър

;ж:ат в „ мекото "право 
1. Правила за изборите приети от Венецианската комисия 

през 2002 г.31 
2. Съществуващите ангажименти в сферата на демократич

ните избори за членуващите страни в Организацията за съ

трудничество и сигурност в Европа (OSCE).32 
3. Декларация за критериите за свободните и честни избо

ри - приета от Интерпарламентарния съюз на 154 сесия в Па
риж през 1994 г.33 

Правото на Европейския съюз в сферата на изборите 

След договора от Maastricht в рамките на правото на Евро
пейския съюз се създават разпоредби посветени на Европейско-
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то гражданство и избирателните права на европейските гражда

ни в местните избори и в изборите за Европейски парламент. 

Извън всякакво съмнение прилагането на международните и 

европейски стандарти в сферата на изборите не съвпада, или не 

изисква наднационалния пряк, непосредствен и хоризонтален 

ефект на общностното право, с изключение на Холандия, която 
е възприела чистата монистична система за въвеждане на меж

дународните разпоредби във вътрешното право. Краткият 

списък на разпоредбите на правото на Европейския съюз, кои

то се отнасят до изборите обхваща първично право - чл. 8, б. 
„б" /1/ от ДЕС34, Директива 93/109jEC35, Директива 94/80/ЕСзб, 
Заповед на Съда от 10 юни 1993 г.във връзка с делото на Либе
ралните демократи срещу Европейския парламент37 • 

Тези разпоредби и съответните изменения, направени в на

ционалните конституции на държавите членки както и тяхно

то избирателно законодателство въвеждат избирателните 

права в местните избори и в изборите за Европейския парла

мент на европейските граждани, които живеят в страна - член 

на Европейския съюз различна от тяхната страна - член на 

Европейския съюз по рождение. Участието на европейските 

граждани в местните избори и в изборите за Европейски пар

ламент в държавите членове на Европейския съюз, в които те 

пребивават разширява принципите на всеобщото избирателно 

право, съдейства за укрепването на солидарността и е важна 

крачка по пътя на създаване на още по-близък съюз между на

родите от Европа. Конституцията на ЕС препотвърждава па

сивното и активното избирателно право на европейските 

граждани в днешните избори и в изборите за Европейски пар

ламент, когато те живеят в страна от Европейския съюз, чии

то национални граждани не са. зs 
Този кратък преглед на наднационалните и Европейските 

актове, които съдържат международни стандарти в сферата 

на изборите води до няколко основни извода, които сами по 

себе си заслужават да бъдат дискутирани и анализирани. 

Умножаването и разпространението на международните 

стандарти е показателно за прогреса, за мирното сътрудниче

ство, за демократизацията и господството на правото в меж

дународната общност. То способства за хармонизацията, уни-
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фикацията, конвергенцията и трансплантацията на най-добри

те ценности, принципи и практики в демократичните избори, 

чрез които се легитимира конституционното управление. Съ

щевременно прекомерното разпространение на международ

ни стандарти в сферата на изборите не е в съответствие с 

необходимостта да се уважава националната традиция. Меж

дународните договори и „мекото" право са изключително 

внимателни в това отношение и се стремят към създаване на 

единство чрез защи'l'а на различията, характерни за отделните 

държави. Процесът на увеличаване на международните стан

дарти безспорно следва да бъде предпочетен пред липсата на 

международни стандарти за изборите. 

Разпространението на международните и европейски стан

дарти относно изборите, обаче, има странични ефекти, които 

трябва да намерят своето разрешение. 

Ако една национална държава е едновременно член на ня

колко международни организации и всички от тях са приели 

различни актове в сферата на изборите възниква проблема за 

съответствие между разпоредбите предложени от различните 

международни организации от една страна и множественост

та от договорни изисквания, които следва да намерят прило

жение във вътрешното законодателство на националната дър

жава. Идеалното положение е когато множеството стандарти 

в сферата на изборите не съдържат неясноти, или когато не

ясноти или противоречия между тях могат да бъдат отстране

ни чрез съществуващата ясна йерархия в източниците на меж

дународното право, които е предлагат стандарти за изборите. 

Различието в обхвата, в подробността при регулирането на 

стандартите и различието на адресатите, или страните към ко

ито се отнасят съответните стандарти е нормално и не би 

трябвало да поражда някакви сериозни проблеми в процеса на 

изпълнение на международните задължения. Правото на ЕС 

има по-силно обвързващо правно действие за държавите, 

членки на ЕС. Основано върху общностния метод правото на 

ЕС, обаче, има по-слабо обвързващо действие от федералното 
право. Противоречията между стандарти, които се намират в 

договорното право и такива предложени в „мекото" право не 
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са проблем, тъй като твърдото право или договорното право 

винаги има приоритет. Наред с това, обаче, при противоречия 

на разпоредби въвеждащи стандарти от един и същ правен ред 

например от различни договори може да има трудности в при

лагането на стандартите във вътрешното право. 

У спешно разрешение на неясноти между правото на ЕС, 

твърдото и „мекото" европейско право чрез прилагане на йе

рархията в сферата на наднационалното право, което следва 

да се въведе във вътрешния правен ред може да бъде илю

стрирано с новия избирателен закон на Великото херцогство 

Люксембург. Приет през февруари 2004 г. той предоставя на 
нелюксембургчаните, които живеят в Люксембург правото да 

гласуват и да се кандидатират в местните избори, което ще 

намери приложение след 2005 г. При това избирателните пра
ва се предоставят независимо дали те са граждани на ЕС или 

не и без да загубват по този начин своите избирателни права 

в тяхната страна по произход.39 
Чуждите граждани, които пребивават в Люксембург трябва 

да са навършили 18 г. към датата на изборите, трябва да при
тежават граждански права и да живеят на територията на Ве

ликото Херцогство за повече от 5 г. преди да подадат молба да 
бъдат включени в избирателните списъци. Според директива 

93/109/ЕС е налице период на отседналост на европейските 

граждани, които не са граждани на страната, в който е по

дълъг от изискванията за националните граждани. Конвенция

та за участие на чужденците в обществения живот на местно 

ниво на Съвета на Европа в чл.6 предвижда, че участието в 

местните избори на лицата, които са чужденци, но живеят на 

територията на страната избирателните права се предоставят 

при същите правни изисквания, като обаче за разлика от на

ционалните граждани, чужденците трябва да са живели 5 г. 
преди изборите на територията на страната. В същото време 

чл. 1, който се отнася до всеобщото право от Правилата за из
борите приети от Венецианската комисия допуска при предо

ставяне на избирателни права на чужди граждани да се изис

ква определен период на живеене на територията на страната. 
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В правилата не е определена продължителността на този 

период за чужденците, нито е установено изискване, той да 

бъде еднакъв с ценза за отседналост за националните гражда

ни, който се препоръчва да не бъде повече от 6 месеца преди 
провеждането на местните и регионалните избори. Въпреки, 

че Великото херцогството Люксембург не е ратифицирало 

Конвенцията за участие на чужденците в обществения живот 

на местно ниво, за да защити националните интереси в мест

ните избори и за да удовлетвори и изискванията на чл. 8, б. „б" 
/1/ от ДЕС и Директива 93/109/ЕС като член на ЕС е приела 
изискване за отседналост от 5 години. 

В заключение, прегледът на системата на създаваните над

национални стандарти в сферата на изборите дава основание 

за извода, че международните организации,Съвета на Европа, 

Европейската комисия и др. се концентрират върху регулира

нето на макроусловията в изборите, като ценностите и прин

ципите, които гарантират демократичното съдържание на 

свободните и честните избори. Само някои основни микро 

условия за провеждането на изборите се засягат и то предим

но в Европейското „меко" право. Подробното уреждане на ор

ганизацията на изборите, на избора на избирателна система 

остават традиционна компетентност на националните държа

ви. Конкретните техники на мониторинга в изборите са разви

ти и успешно се прилагат в рамките на ОССЕ.40 Все пак прие
мането на Конвенция за стандартите в изборите за избирател

ните права и свободите от Съвета на Европа ще конвертира 

голяма част от „мекото" право, което се съдържа в правилата 

за изборите в договорно твърдо право и по този начин ще ста

не важна стъпка по пътя на хармонизацията на европейските 

стандарти в сферата на демократичните избори. 
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