
Становището на ВАС относно имуществените вреди:

„За да е налице основание по чл.1 от ЗОДОВ за уважаване на предявен иск трябва да са

налице няколко кумулативно дадени от законодателя в чл.1 и чл. 4 от ЗОДОВ условия: вреди,

които са пряка и непосредствена последица от увреждането, настъпило от незаконосъобразни

актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод

изпълнение на административна дейност. Заплатения от дружеството хонорар не е вреда по

смисъла на чл.1 от ЗОДОВ и изложените в този смисъл правни изводи непротиворечат на

материалния закон -  чл.1  във вр.  с чл.  4  от ЗОДОВ.  Разпоредбата на чл.  4  от ЗОДОВ

предвижда, че държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и

неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането,

независимо от това дали са причинени виновно от длъжностното лице. На обезщетение

подлежат действително настъпилите вреди, които са в пряка причинна връзка с отменения

незаконосъобразен акт и са пряка и непосредствена последица от него. Разноските,

направени от търговското дружество за адвокатско възнаграждение във връзка с

обжалване на административния акт пред съда, който е отменен от него, като

незаконосъобразен, не са пряка и непосредствена последица от издадения

незаконосъобразен акт и не представляват имуществени щети по смисъла на чл. 4,

връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Обоснован и правилен е извода на съда, че претенцията за

вреда, във връзка с направените разноски за адвокатско възнаграждение по делото, завършило

с позитивен за жалбоподателя резултат, но без произнасяне за разноските, не може да бъде

подведена под хипотезата на чл.  203  от АПК,  във връзка с чл.  1,  ал.  1  и чл.  4  от ЗОДОВ,

защото претендираната от жалбоподателя материална вреда не е пряка и непосредствена

последица от отмененото наказателно постановление. Както се посочи по-горе в мотивите

липсата на всеки един от кумулативно предвидените елементи от хипотезата на чл. 203 от

АПК във връзка с чл.  1  и чл.  4  от ЗОДОВ,  води до неприложимост на материалноправната

норма. Заплащането на адвокатско възнаграждение е израз на доброволен акт и е

резултат на свободно договаряне на две равнопоставени страни за осъществяване на

адвокатска защита, което действие по начало не е задължително и неизбежно.”

Становището на ВАС относно неимуществените  вреди:

Мотивите на ВАС за неуважаване на исковете за имуществени вреди са идентични и с

мотивите за неприсъждане на неимуществени вреди. В изолирана практика някои

административни съдилища уважават претенцията на лицата за неимуществени вреди,



нанесени от признати  от съдилищата незаконосъобразни  наказателни постановления.

Подобни решения са отменени от ВАС с мотивите, че:

„Налагането на административно наказание посредством издаването на наказателно

постановление не е типична административна дейност обаче. Административно-наказващият

орган не може да се сезира сам - той трябва да бъде сезиран от актосъставителя. Следователно

той действа на принципа на съдебните органи - само чрез сезиране. Решението, което взема

също не е израз на типична административна дейност - води се "спорно" производство

(събират се доказателства), а произнасянето по такова спорно производство също наподобява

дейността на съда. С произнасянето наказващият орган решава "правен спор", в случая

административно-наказателно-правен (има ли извършено нарушение, кой го е извършил, за

вината и т. н.). Ето защо, доктрината приема, че наказателното постановление по съществото

си е израз на правораздавателна дейност, а не на типично административна. Чрез наложеното

административно наказание наказващият орган реализира държавната наказателна репресия -

едно лице бива признато за виновно в извършването на правонарушение, в случая

административно нарушение.

Правораздавателният или юрисдикционен характер на извършената дейност окачествява

органа, който я осъществява - административно-наказващия орган, като особена

административно-наказателна юрисдикция. Такъв характер (юрисдикционен) има и самото

наказателно постановление. Оттук произтича и смесеният характер на оспорването на

наказателните постановления: 1. Първоинстанционното производство по обжалване на

наказателни постановления се развива по реда на ЗАНН и пред общите съдилища - районния

съд (чл. 59 - 63); 2. Решението на районния съд, с което се потвърждава, изменя или отменя

наказателно постановление, подлежи на касационно обжалване пред административния съд

на основанията, предвидени в НПК, но по реда на глава дванадесета от АПК (чл. 63 от ЗАНН).


