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Увод1

за смисъла с мисъл за прилагането
Съюзният ангажимент на ДЧ да спазват основните права – 
вратата е отворена отдавна!

В началото на европейския интеграционен процес Общ-
ностният правен ред бе критикуван за отсъствие на ме-
ханизъм за гарантиране на основните права (и това бе оп-
равдание за отхвърляне на неговия абсолютен примат над 
вътрешното право на държавите-членки)2. Днес, наглед па-
радоксално, твърде засилената защита на основните права 
на съюзно равнище се възприема и като заплаха за консти-
туционната идентичност на държавите (и отново като оп-
равдание за отхвърляне на примата)3.

След влизането в сила на Договора от Лисабон (1 декем-
ври 2009 г.) Хартата е обвързващ правен източник (по 
силата на чл. 6, § 1 от ДЕС)4. Това, че ЕС не стана страна по 

1 Струва ми се уместно да го споделя: това е книгата, по която съм рабо-
тил най-дълго… Отне ми повече от 7 г., за да стигна до тук. Когато започнах –  
с идеята да напиша само кратък коментар по историческото решение от фев-
руари 2013 г. Åkerberg Fransson (C-617/10 – за него ще стане дума многократ-
но) – вярвах, че Съдът на ЕС е задал ясна и устойчива основа за извеждане 
на каталога на критериите за определяне на приложимостта на ХОПЕС. Само 
година по-късно СЕС прие серия решения, в които, никак не безпроиворе-
чиво…, усложни проблема. Наложително беше да изследвам и тях, и всички 
други, които последваха – за да изясня, поне за себе си, този най-централен 
за цялото Право на ЕС въпрос: определянето на приложното му поле. В 
края на 2020 г. спирам – с ясното съзнание, че …ще се наложи да продължа!

2 Vlad ConstantInesCo, Yves GautIer, Valérie MIChel (eds.), Le Traité 
établissant une Constitution pour l’Europe. Analyses & commentaires, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2005

3 Виж angela Ward, Article 51 – in: steve Peers et a. (eds.), The EU Charter 
of Fundamental Tights: a commentary, 2014, p. 1424. и daniel sarMIento, Who‘s 
Afraid of the Charter? The Court of Justice, National Courts and the New Framework 
of Fundamental Rights Protection in Europe, Common Market Law Review, Vol. 50, 
iss 5/2013, р. 1267, esp. 1275.

4 Виж Melchior Wathelet, La Charte des droits fondamentaux: un bon pas 
dans une course qui reste longue, Cahiers de Droit Européen, Vol. 5-6, 2000, p. 584 
и Giacomo dI FederICo, The EU Charter of Fundamental Rights. From declaration 
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Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи5 засили още повече значението на вътрешносъюз-
ния конституционен каталог на основните права. Изводът 
от Становище 2/13 е ясен: ЕС, като „правов съюз“, разполага 
със свой собствен механизъм за защита на основните пра-
ва. Засиленото значение на хартата на основните права на 
Европейския съюз (ХОПЕС) ХОПЕС се изрази неизбежно и 
в относително намаляване на ролята на ЕКПЧ в правните 
системи на държавите-членки (макар и само в материите, в 
които ХОПЕС е приложима)6. СЕС от своя страна се постара 
да компенсира неприсъединяването към ЕКПЧ със засилено 
позоваване на ЕКПЧ7.

to Binding Instrument, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, 
Vol. 8, Springer, 2011

5 За причините виж подробно в атанас СЕмов, Права на гражданите на 
Европейския съюз. Том ІІІ. Правен режим на защитата на правата на човека 
в ЕС – актуални проблеми в практика на Съда на ЕС 7 години след влизането в 
сила на Договора от Лисабон. Блокираното присъединяване на ЕС към ЕКПЧ. 
Принципът на недискриминация в Правото на ЕС, УИ „Св. Климент Охрид-
ски“, С., 2017.

6 Виж Paul MahoneY, Franz MatsCher, herbert Petzold, luzius 
WIldhaber (eds.), Protecting human rights: The European perspective, Carl 
Heymans, 2000.

7 Особено интересно в това отношение е решението му по делото CJue, 
17. 12. 2015, WebMindLicenses, C-419/14, спец. т. 71, където СЕС обвързва при-
лагането на чл. 7 от ХОПЕС (защита на личните данни!) с чл. 8, § 1 от ЕКПЧ (и 
практиката на ЕСПЧ по него!).

навсякъде практиката на СЕС е цитирана на френски език – веднъж 
защото това е работният език на Съда на ЕС и всъщност основният език на 
доктрината относно Правото на ЕС. Втори път защото редица актове на СЕС 
– дори с огромно значение… – нямат превод на български език. И, освен това, 
както уви ще се наложи да отбележа неведнъж нататък, защото в актовете 
на СЕС, все пак налични на сайта му в български превод, има най-меко каза-
но …много неточности. 

Така навсякъде СЕС е цитиран като CJUE (респ. СЕО – CJСE), а името (на 
поне една от страните по делото пред запитващата национална юрисдик-
ция), с което съответният акт е посочен в сборника на СЕС – на латиница 
на френски език. По преюдициални запитвания на български юрисдикции 
името е на кирилица. 

За улеснение обаче посочвам на български език някои уточняващи де-
тайли (напр. „Голям състав“, „Определение“ или „съединени дела“).
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В Том I проследих основните особености на ХОПЕС, а във 
втората част на Том I и в първата част на Том III основните 
проблеми пред присъединяването на ЕС км ЕКПЧ. Открит и 
с нарастваща практическа значимост обаче остана въпросът 
за детайлното изучаване на приложимостта на ХОПЕС.

Затова този Том IV е посветен изцяло на практически 
най-съществения въпрос и най-големия проблем на правния 
режим на защитата на правата на човека в ЕС: проблемът за 
определянето на приложното поле на Хартата на основните 
права на ЕС8! 

това обаче е всъщност големият въпрос за приложи-
мостта на цялото Право на ЕС! което прави изследването 
и познаването му още по-важно…

Включително и защото практиката на Съда на ЕС по този 
въпрос е нееднозначна и все още далеч от завършена кон-
цепция.

Определянето на приложимостта на защитените на съюз-
но равнище основни права е стар и сложен проблем9. Изна-
чално трябва да се посочи, че приложното поле на Хартата е 
различно (и по-тясно!) от това на Конвенцията за защита 
на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ)10.

Един от неговите аспекти е в това кога националният съ-
дия е длъжен да ги прилага – редом със или с предимство 
пред основните права по вътрешния правен ред. Простият 
наглед отговор е: винаги, когато материята е свързана с ЕС... 
Защото като част от Правото на ЕС, основните права трябва 

8 Тази проблематика у нас е сравнително неизследвана. Отделни елемен-
ти можем да намерим в: жасмин ПоПова, Харта на основните права на Ев-
ропейския съюз – в: сборник Националните съдилища и Правото на ЕС. Част 
I, Национален институт на правосъдието, С., 2018, стр. 439 и ваня иЛиЕва, 
Приложното поле на Хартата на основните права на ЕС спрямо държави-
те-членки“, Европейски правен преглед, т. VI, стр. 75.

9 Виж още в ronald dWorkIn, Taking rights seriously, Harvard University 
Press, 1978.

Виж и Francis G. JacoBs, Effective judicial protection of individuals in the 
European Union, now and in the future, Il Diritto dell’Unione europea, Vol. 2, 2002, 
p. 203.

10 Различието в „приложните полета на ХОПЕС и ЕКПЧ“ е споменато из-
рично и „Разясненията“ (напр. по чл. 47, § 2 от ХОПЕС).
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да се спазват като всяка друга съюзна правна норма... Било ко-
гато се прилага друга съюзна норма, било когато се прилага 
национална разпоредба в уредена от съюзни норми материя.

Още през 1975 г. по знаковото дело Rutili11 СЕО12 определи, 
а през 1989 г. по делото Wachauf13 потвърди, че общностните 
основни права „обвързват и ДЧ, когато прилагат общностни 
норми“. 

По делото ERT14 през 1991 г. СЕО формулира същото из-
искване за съобразяване с общностните основни права по 
отношение на „националните мерки, които попадат в обхва-
та на Общностното право“. И имаше предвид както мерки 
по „пряко прилагане“ (напр. изпълнение на регламенти или 
транспониране на директиви), така и мерките (заварени или 
нови), уреждащи други аспекти – но на същата материя. 

големият проблем очевидно е в прокарването на ясна 
разделителна линия между вътрешните норми по прилага-
нето на ПЕС („в обхвата на ПЕС“) и вътрешните норми, оста-
ващи напълно извън обхвата на ПЕС.

Този проблем е труден за разрешаване дори за самия 
СЕС! По някои дела той отказва установява, че „връзката 
между националните мерки и Съюзното право не е достатъч-
но директна или силна и тогава националните мерки ще ос-
танат извън обхвата на Правото на ЕС… По делото Kremzov15 
подсъдимият неуспешно се позовава на съюзната свобода на 
движение, за да избегне лишаване от свобода… Нерядко на 
помощ идва позоваването на ЕКПЧ, но… понякога и това не 
е достатъчно!

11 CJCe, 28. 10. 1975, Rutili c/ Ministre de l’intérieur, 36/75.
12 И тук, както и до сега, ще се позовавам на СЕО (Съд на Европейски-

те общности), когато става дума за произнасяне на съюзната юрисдикция 
преди 1 декември 2009 г., когато влиза в сила Договорът от Лисабон, който 
внесе изменения в ДЕС и ДЕО, с които я преименува, и на СЕС (Съд на ЕС), ко-
гато цитирам практика на съюзната юрисдикция след тази дата и с новото 
ѝ наименование.

13 CJCe, 13. 7. 1989, Wachauf c/ Germany, C-5/88, т. 19.
14 CJCe, 18. 6. 1991, ERT (Elliniki Radiophonia Tileorassi), C-260/89.
15 CJCe, 29. 5. 1997, Kremzov, C-299/95.



9

По-късно обаче по знаковите именно поради това дела 
Mangold16 (2005 г.) и Kücükdeveci17 (2010 г.) СЕС прие, че забра-
ната за дискриминация на основание възраст е общ принцип 
в Съюзното право. Така той постави ясни основи за установя-
ване на достатъчно ясна връзка между една наглед вътрешна 
за една държава ситуация и Съюзното право – с което позво-
ли да се мисли за много широко разбиране за приложимост 
на Правото на ЕС, респ. на ХОПЕС.

Европейският съюз няма собствена (предоставена) ком-
петентност в материята на правата на човека – и ДЛ ясно 
потвърди, че ХОПЕС не му предоставя такава! Както в новия 
текст на чл. 6, § 1, ал. 2 от ДЕС18, така и в Декларацията относ-
но Хартата19. Чл. 51, § 2 от ХОПЕС също го закрепва изрично20. 
Потвърждава го и СЕС21.

Проблем – и то много съществен! – създаде обаче чл. 51, 
§ 1 от ХОПЕС, определяйки, че ДЧ са длъжни да спазват ХО-
ПЕС „единствено когато прилагат правото на Съюза“. „Раз-
ясненията“ към Хартата от своя страна – а те се ползват със 
същата сила като „обвързващ тълкувателен източник“ („…
националните съдии трябва надлежно да вземат предвид 

16 CJCe, 22. 11. 2005, Mangold, C-144/04.
17 CJue, 19. 1. 2010, Kücükdeveci, C-555/07.
18 „Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определе-

ните в Договорите области на компетентност на Съюза.“
19 Декларация № 1 (неслучайно…) към Заключителния акт на Междуп-

равителствената конференция, приела Договора от Лисабон: „Хартата не 
разширява приложното поле на правото на Съюза извън областите на ком-
петентност на Съюза, не създава никакви нови области на компетентност 
или задачи за Съюза и не изменя областите на компетентност и задачите, 
определени от Договорите“.

20 „Настоящата харта не разширява приложното поле на правото на Съ-
юза извън компетенциите на Съюза, не създава никакви нови компетенции 
или задачи за Съюза и не променя компетенциите и задачите, определени в 
Договорите.“ 

Разбира се, можем да се запитаме защо бе нужно едно и също нещо да 
бъде закрепено три пъти в източници с еднакъв ранг? И отговорът не може 
да бъде друг, освен политически…

21 Виж напр. CJue, 23. 12. 2009, Detièekр C-403/09 PPU, т. 53 (впрочем също 
относно тълкуването на Регламента Брюксел IIа – виж нататък).
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тези Разяснения…“) – четат същата разпоредба по очевидно 
различен начин: „когато действат в приложното поле / в об-
хвата на Правото на ЕС“. Това различие изисква много задъл-
бочен прочит на практиката на СЕО/СЕС.

За нуждите на този увод приема за несъмнено, че дЧ „при-
лагат Правото на ЕС“ (по смисъла на чл. 51, § 122 от ХоПЕС) 
винаги, когато дЕйСтват в оБХвата на Правото на ЕС!

Това обаче е отговор в стил „Винаги, освен когато…“. И ос-
тавя открит въпроса „Освен кога?“…

Последвалата влизането в сила на ДЛ (и ХОПЕС) практика 
на СЕС, макар и не цялостна и съвсем не завършена, позволя-
ва да се изгради – поне ориентировъчно, поне първоначално –  
концепция за „понятие за обхват на Правото на ЕС“, респ. 
„понятие за приложно поле на ХоПЕС“.

Именно основните елементи на тази концепция предла-
гам в това изследване.

Тя ще бъде изследвана, като изясним първо значението и 
правната рамка на проблема за приложното поле на ХОПЕС 
(дял І), сетне обхвата на приложното поле на ХОПЕС и кри-
териите за определянето му (материалните измерения, дял 
ІІ) и накрая специално принципа на ефективност като водещ 
критерий за определяне на реална връзка (дял ІІІ).

Това ще ни осигури максимално добра основа за разбира-
не на особеностите на прилагането на отделните разпоред-
би на ХОПЕС – което ще анализирам в том V.

22 Разпоредбите на Хартата са подразделени на параграфи (§), точно как-
то разпоредбите на Учредителните договори, тъй като по форма и Хартата 
представлява договор, макар и не международен („междуинституционно 
споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията“). Когато 
подразделенията на един член от Хартата не са номерирани, се подразделят 
на алинеи – напр. чл. 23 и др.



дял І 

Фундаменталният проблем 
за понятието „приложно поле“
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глава 1
важността на въпроса
за приложното поле на ХоПЕС

Въпросът за приложното поле на Хартата е определящ за 
цялото ѝ действие. От политическа гледна точка той е ре-
шаващ за зачитането на принципа на предоставена компе-
тентност и за ограничението ХОПЕС да не създава нова ком-
петентност на ЕС23. От ценностна гледна точка приложното 
поле очертава обхвата на съюзния каталог на основните 
права, респ. неговото значение24. От правна гледна точка точ-
ното очертаване на материите, респ. случаите, когато Харта-
та е приложима пред национален съд, определя и възмож-
ността за позоваване на този правен източник и защита на 
прогласените от нея права и принципи в държавите-членки 
(ДЧ). Най-просто казано, за обикновения човек въпросът за 
приложното поле определя отговора на въпроса „Кога мога 
да се позова на Хартата, кога имам съюзни основни права и 
мога да разчитам да бъдат защитени?“25.

всъщност това е въпросът кога действа (или оказва 
въздействие) въобще Правото на ЕС! 

23 Виж напр. allard knooCk, The Court, The Charter and the vertical division 
of powers in the European Union, Common Market Law Review, № 42, 2005, p. 367-
398. СЕС определя и по отношение на собствената си компетентност да дава 
преюдициални заключения (вкл. относно ХОПЕС), че „разпоредби на Харта-
та сами по себе си не биха могли да учредят такава компетентност“ – CJue, 
Определение, 12. 7. 2012, Currà и др., C-466/11, т. 26.

24 Виж allan rosas, heidi kaIla, L`application de la Charte des droits fonda-
mentaux de l`Union européenne par la Cour de Justice : un premier bilan, Il Dritto 
dell`Unione Europea, 1/2011, p. 8.

25 „Закрепените в Хартата основни права могат да имат въздействие в 
много области на националното право. ...Хартата представлява важен по-
тенциален допълнителен инструмент за практикуващите юристи, когато са 
пред ситуация в обхвата на Правото на ЕС. …Те имат интерес да се позова-
ват на Хартата, когато пледират по дело, имащо връзка с Правото на ЕС“ – 
benjamin kolterMann, Avocats: la Charte de droits fondamentaux de l’UE dans 
la pratique, Académie de droit européen (ERA), https://www.village-justice.com/
articles/Avocats-Charte-droits-fondamentaux,13670.
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Разбирането, че именно и само приложното поле на Пра-
вото на ЕС определя приложното поле на Хартата намираме 
и в историческото произнасяне на СЕС от декември 2014 г. 
(Становище 2/1326) относно Проекта на споразумение за 
присъединяване на ЕС към ЕКПЧ.

Разбираемо, това е и най-важният за националния 
юрист въпрос, в най-голяма степен за националния съдия. 
Зам.-председателят на СЕС Антонио Тицано е категоричен 
относно чл. 51 от ХОПЕС: „Никоя друга разпоредба на Харта-
та не изразява по такъв експлицитен начин същността и об-
хвата на процеса на европейска интеграция и въздействието 
му на околната правна среда, съзвездие от харти и съдили-
ща, както европейски, така и конституционни.“27 

Извън практически (и политически) важния въпрос за за-
дължението за съобразяване с Хартата, въпросът за нейния 
обхват е преди всичко въпрос за обхвата на цялото Право 
на ЕС и това го прави още по-значим, а и практически важен 
за националния юрист, вкл. и във връзка с въпроса за прима-
та на Съюзното право28...

Съдията от СЕС Алан Розас е категоричен: „…реалният 
проблем не е толкова приложимостта на Хартата като така-

26 CJue, 18. 12. 2014, Становище 2/13, т. 186. По-специално съображения-
та на Съда относно предметното приложно поле на Съюза с цел по-специал-
но да се определи дали дадена държава-членка е задължена да спазва основ-
ните права на Съюза, не би трябвало да могат да се поставят под съмнение 
от ЕСПЧ.“

27 antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits fondamentaux à la 
lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том Х, 10. 10. 2014, http://
evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-droits-fondamentaux-
dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-paragraphe-1.

28 Съгласно принципа на примат трябва да бъде оставена неприложена 
всяка вътрешна правна норма, която противоречи на Правото на ЕС – пря-
ко или косвено: и именно случаите на косвено противоречие (несъвмести-
мост), са точно случаите, в които е необходимо ясно да се направи преценка 
за наличието на „връзка“ между вътрешната и съюзната правна уредба – 
подробно виж в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 483 
и сл. и в атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския съюз. Том V. 
ПРИЛАГАНЕ на Хартата на основните права на ЕС (Практически измерения 
или КАК СЕ ПРИЛАГА ХОПЕС?), под печат.
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ва, а много повече приложимостта на другите норми на Съ-
юзното право“29!

В том 1 на своето изглежда неограничимо във времето 
изследване „Права на гражданите на ЕС“30, посочих, че макар 
чл. 51 от ХОПЕС да е озаглавен „Приложно поле“, въпросът 
за приложното поле не получава цялостна уредба: всъщност 
изрично уредено е само действието по отношение на лицата, 
при това лаконично, доколкото не се разглежда въпросът за 
носителя на правата. Материалното приложно поле остава 
неуредено – освен само във връзка с компетенциите на ЕС. 

Днес обаче е необходимо да навлезем значително по-на-
дълбоко, защото въпросът за тълкуването на чл. 51, § 1 се 
оказа може би най-съществения въпрос относно действието 
на Хартата31 и предизвика множество коментари и анализи32. 

29 allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable 
at National Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, 
Mykolas Romeris University, 2012, Jurisprudence, 2012, Vol. 19, Issue 4, p. 1269-
1288, esp. р. 1270.

30 атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския съюз. Том І. Пра-
вен режим на защитата на правата на човека в Европейския съюз, С., 2013, 
УИ „Св. Климент Охридски“.

31 „Тази разпоредба на Хартата предизвика най-многобройни (в срав-
нение с всяка друга нейна разпоредба) анализи и дебати в доктрината и 
даде повод за десетки решения на СЕС и националните юрисдикции на ДЧ. 
Така чл. 51, § 1 бе разчоплен във всичките му детайли – и бяха анализира-
ни наименованието му, практиката по прилагането му – както европейско, 
така и национално – действието и предназначението. Истината обаче е, че 
въпреки тези усилия все още не са разрешени всички въпроси, които тази 
разпоредба повдига, дори напротив!“ – antonio tIzzano, L’application de la 
Charte des droits fondamentaux à la lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен 
преглед, том Х, 10. 10. 2014, http://evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-
la-charte-de-droits-fondamentaux-dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-
article-51-paragraphe-1.

Тази категоричност е изразена в края на 2014 г., 5 години след началото 
на приложението на ХОПЕС като първичен източник… А от тогава минаха 
още 6 години!

32 Извън множеството цитирани нататък анализи, виж steve Peers, 
angela Ward, The European Charter of Fundamental Rights, Oxford, Hart 
Publishing, 2004, и steve Peers, tamara herVeY, Jeff kenner and angela 
Ward (eds), The EU Charter of Fundamental Rights : a commentary, München/
Oxford/Baden-Baden, Beck, Hart, Nomos, 2014.
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„разясненията относно Хартата на основните права“ 
(ползващи се според чл. 6, § 1, ал. 3 от ДЕС със силата на за-
дължителен тълкувателен източник) използват не само по-
нятие, но и разбиране, очевидно различни от буквата на чл. 
51, § 1 („единствено когато те прилагат правото на Съюза“33) 
и уточняват, че ДЧ са обвързани „когато действат в прилож-
ното поле на правото на Съюза“, което „отива извън прилага-
нето и потенциално отваря много по-широка перспектива“34. 
Това различие е особено съществено35.

„Разясненията“ са съвсем специфичен акт, без аналог в 
правната система на ЕС. Това не е правен акт, а акт на ав-
тентично тълкуване (значително надвишаващ ролята на 
утвърдени или признати „подготвителни работи“). Чл. 6, § 
1, ал. 3 от ДЕС и преамбюла и чл. 52, § 7 от ХОПЕС по безпре-
цедентен начин изрично му придават роля на задължителен 
(„надлежно се вземат предвид“) и обвързващ Съюзното пра-
воприлагане на всички равнища („юрисдикциите на Съюза 
и на държавите-членки“) тълкувателен източник36. „Разяс-

Виж също сборника Julia laFFranque (ed.), The Protection of Fundamental 
Rights Post-Lisbon, Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn 2012. Vol 1., Tartu 
University Press, Tallinn, 2012, както и thomas Von danWItz, к. ParasChas, 
A Fresh Start for the Charter: Fundamental Questions on the Application of the 
European Charter of Fundamental Rights. Fordham International Law Journal. 
35/2012, р. 1403−1413. 

Виж и heidi kaIla, The Scope of Application of the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union in the Member States – in: Pascal Cardonnel, 
allan rosas and nils Wahl, Constitutionalising the EU Judicial System : Essays in 
Honour of Pernilla Lindh, Oxford, Hart Publisher, 2012, p. 291-315.

33 Дъглас-Скот посочва обаче, че в немската езикова версия на Хартата се 
използва „Durchführung“, което съответства на „изпълнение“ („execution“) –  
sionaidh douGlas-sCott, The European Union and Human Rights after the 
Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 2011, р. 652.

34 sionaidh douGlas-sCott, ibid.
35 Проф. Геркрат говори за „приложно поле с променлива геометрия“! –  

Jörg Gerkrath, En tant que clé de voûte du système de protection des droits 
fondamentaux de l’Union européenne la Charte demande une application large et 
décentralisée, esp. p. 6, https://core.ac.uk/display/18585400.

36 Според самия СЕС Разясненията са „достоверен източник на тълкуване, 
предназначен да осветли разпоредбите на Хартата“ – CJue, 22. 12. 2010, DEB, 
C-279/09, т. 32. Това е първото изрично позоваване от СЕС на Разясненията!
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ненията“ следва да се разглеждат като условно неписан из-
точник, който съдържа обвързващо (задължително за всич-
ки) тълкуване на съответната норма на ХОПЕС37 – тълкуване, 
което се вписва в самата норма, подобно на практиката СЕС. 
„Разясненията“ очертават насоките и методите за тълкуване 
на всяка разпоредба, но и на Хартата в цялост38. И само ко-
гато не съдържат достатъчен (или никакъв) отговор на въ-
прос, който възниква пред СЕС, той може да използва други 
методи на тълкуване39.

Подходът на авторите на „разясненията“ по отноше-
ние на различните разпоредби на Хартата е твърде раз-
нообразен40:

– в едни случаи обвързващо препращат към съответния 
„източник на вдъхновение“ (ЕКПЧ, социалната харта 
на ЕО, конституционните традиции и т.н.);

– в други случаи определят природата на нормата – 
„право“ или „принцип“ (макар и не винаги…41). Но ако 

37 Някои авторитетни автори подценяват значението на „Разясненията“. 
Дори именитият генерален адвокат в Съда на ЕС г-жа Джулиян Кокот отбе-
лязва небрежно, че „Хартата… е свързана с разяснения, описващи източни-
ците на всяка отделна разпоредба“ – Julianne kokott, Christoph sobotta, 
The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon, European 
university institute, Academy of European law, AEL 2010/6, р. 1, www.eui.eu.

38 Виж подробно в Jacques zIller, Le fabuleux destin des Explications 
relatives à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – in: Chemins 
d’Europe: Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, Dalloz, Paris, 2010, p. 765. 
Той обаче смята, че те са „компилация от подготвителните работи, но, техни-
чески погледнато, не са изражение на „автентично тълкуване“… И допълва, 
че те „не тълкуват разпоредбите, а се ограничават да посочат източниците, 
в светлината на които те трябва да се тълкуват“ (р. 778)…

39 Така koen lenaerts, Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental 
Rights, European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2012q 
Vol. 8, Issue 3, p. 375, esp. p. 402. 

40 „По чл. 51, § 1 разясненията просто използват „смесица от различни 
формули“ – Xavier Groussot, laurent PeCh, Gunnar thor Petursson, The 
Scope of Application of Fundamental Rights on Member States’ Action: In Search of 
Certainty in EU Adjudication, Eric Stein Working Paper, 1/2011, р. 19.

41 Виж подробно по-нататък в Дял ІІ, а и в атанас СЕмов, Права на граж-
даните на Европейския съюз. Том І. Правен режим на защитата на правата 
на човека в Европейския съюз, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски“.
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в „Разясненията“ е посочено, че дадена норма закреп-
ва „принцип“, СЕС не може да приеме обратното, без да 
отиде contra legem…;

– в трети случаи препращат към релевантна практика на 
СЕС – това обвързва както националните юрисдикции, 
така и самия СЕС с неговата предходна практика, т.е. 
сякаш не му позволява да се отклони от нея. В тези слу-
чаи наблюдаваме своеобразна кодификация на реле-
вантната практика на СЕС, с което обаче тя става норма 
и за самия него…

– В същото време „Разясненията“ оставят изключително 
много празнота за последваща допълнителна преценка 
на СЕС42 – когато не уточняват дали дадена разпоредба 
закрепва „право“ или „принцип“; когато се задоволяват 
само да посочат кореспондиращите норми (най-често 
на ЕКПЧ); още повече когато препращат към общите 
конституционни традиции на ДЧ…

Може да се установи, че „Разясненията“ не разясняват 
много43 – но каквото е разяснено (посочено), не може да се 
чете по друг начин! Каквото е разяснено, е норма…

Именно поради тези специфични природа и методика 
на задължителния тълкувателен източник към Хартата е 
необходимо да се отдаде голямо значение на особеностите 
на текста на „Разясненията“ относно чл. 51 от ХОПЕС. Той не 
само се отнася до може би най-важната разпоредба относно 
нейното действие, но е и най-очевидния пример за тълку-
вателно дописване с мащаб на редактиране на тълкуваната 
разпоредба44.

42 Особено като се има предвид, че някои от закрепените в Хартата права 
никога не са били предмет на произнасяне от страна на СЕО/СЕС (напр. пра-
вата по чл. 29 и 30)…

43 Критичен анализ за ролята на „Разясненията“ виж напр. в leonard 
besselInk, The Member States, the National Constitutions and the Scope of the 
Charter, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 8, 1 /2001, р. 68-
80, esp. р. 76-78.

44 Виж напр. emily Hancox, The Meaning of “implementing“ EU Law under 
Article 51 (1) of the Charter : Åkerberg Fransson — Case C-617/10, Åklaragen v. 
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Съчетаният прочит на текста на чл. 51, § 1 от ХОПЕС и на 
текста на „Разясненията“ по него поставя поне два кръга 
съществени проблеми:

– Какво е терминологичното значение на очевидно раз-
личните понятия, използвани от съюзния конститу-
ционен законодател в чл. 51 от ХОПЕС и в „Разяснения-
та“ по него?

– Какво е действителното правно съдържание на тези 
понятия, т.е. какъв е обхватът на действие на Харта-
та в държавите-членки?

Разбира се, и двата въпроса можеха да намерят отговор 
единствено в практиката на СЕС. И практика вече има – но 
в никакъв случай не е пример за устойчивост и безпротиво-
речивост – през 2016 г. проф. Даниел Сармиенто от Универ-
ситета на Мадрид я определя като „традиционно хаотична и 
неясна“ и говори за „…много години безразборни решения“45.

Днес, цяло десетилетие след влизането в сила на Хартата 
като източник на право, може да установим, че постигнати-
ят напредък е значителен, но… не достатъчен…

Именно това налага максимално цялостен и задълбочен 
поглед.

Åkerberg Fransson, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2013, 
Common market law review, 2013, vol. 50, № 5, p. 1411-1432.

45 daniel sarMIento, The purely internal situation in free movement 
rules – Some clarity at last (and from the Grand Chamber of the Court!), https://
despiteourdifferencesblog.wordpress.com/2016/11/16/the-purely-internal-
situation-in-free-movement-rules-some-clarity-at-last-and-from-the-grand-
chamber-of-the-court/.
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глава 2 
Понятие за „приложно поле“ 
(терминологични и ценностни измерения)

1. Езоповският език на конституционния законода-
тел в чл. 6 от дЕС и ценностното съдържание на раз-
поредбата

На пръв поглед изричната уредба на действието на ХО-
ПЕС, закрепена в чл. 6, § 1 от ДЕС, определя на Хартата роля 
на източник, който обвързва само самия ЕС46. Тя определя в 
ал. 1, че „Съюзът зачита…“ и в ал. 2 внася важното за ДЧ уточ-
нение, че с това не се променя обхватът на компетенциите 
на ЕС, респ. ЕС не получава предоставена компетентност в 
материята на основните права.

1.1. това е логично предвид основното (символно47, но 
и юридическо) предназначение на Хартата – да превър-
не ЕС в действителен правов съюз, в чийто самостоятелен 
правов ред са гарантирани основните права на човека и ос-
новните демократични и хуманни принципи на изгражда-
не и функциониране на една властова система. Това от своя 
страна налага на институциите, упражняващи властовите 
правомощия на ЕС, безусловно зачитане на закрепените в 
тази Харта еосновни принципи и права, и възлага на съдеб-
ната власт на ЕС естествената за един правов съюз функция 
по съблюдаване и гарантиране на тези принципи и права. 

46 „Член 6 (предишен член 6 от ДЕС).
1. Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Харта-

та на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., адапти-
рана на 12 декември 2007 г. в Страсбург, която има същата юридическа сила 
като Договорите.

Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определени-
те в Договорите области на компетентност на Съюза.“

47 За значението на ХОПЕС като символ виж Ingolf PernICe, Treaty of Lisbon 
and Fundamental Rights – in: s. GrIller, J. zIller (eds), The Lisbon Treaty, EU 
Constitutionalism without a Constitutional Treaty?, Springer, 2008, p. 235 et s.
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След 1 декември 2009 г. всеки властнически акт на съюзно 
равнище ще е валиден само ако е съобразен с Хартата. Без 
да получава нова компетентност (за създаване на правила за 
поведение), ЕС се задължава при осъществяването на всич-
ки свои компетенции (т. е. когато създава правила за пове-
дение в която и да било от областите, в които е овластен да 
действа) да спазва общата съюзна рамка на основни права, 
т.е. да действа именно и само като „правов“ съюз48.

1.2. ключовата особеност на ЕС обаче е в това, че той е 
създаден (и се състои!) от суверенни държави и неговият 
(макар и самостоятелен49) правен ред е предназначен да по-
ражда своите последици именно и предимно в тези държа-
ви, респ. спрямо правите субекти под тяхната юрисдикция50.

По ясни политически съображения разпоредба в подобен 
смисъл в УД не може да се закрепи51. Без такава разпоредба 

48 Изразът в релевантния текст на „Разясненията“ по чл. 51 не бива да 
подвежда. Формулировката „Този член има за цел да покаже ясно, че Хартата 
се прилага най-напред към институциите и органите на Съюза…“, създава 
представата, че ХОПЕС се прилага „преди всичко“ от/спрямо ЕС. Макар и об-
вързващи, „Разясненията“ са обяснителен текст в свободна форма, а не пра-
вен акт. Те също съдържат определени политически внушения. В този сми-
съл е и търсената представа, че ХОПЕС е обвързваща най-вече за ЕС (понеже 
се прилага спрямо всички негови актове) и по-малко за ДЧ (понеже спрямо 
тях, респ. в тях се прилага само в някои материи). Истинският смисъл на 
Хартата обаче е да намира приложение винаги и навсякъде, където намира 
приложение (пряко или косвено – виж нататък) всяка съюзна правна норма!

49 В Становище 2/13 (CJue, 18. 12. 2014, Становище 2/13) СЕС изрично 
определя: „Съюзът разполага с нов вид правен ред“ (т. 158), което е надграж-
дане на неговата концепция за „нов правен ред“ (датираща още от делото 
CJCe, 15. 7. 1964, Costa/ENEL, 4/64).

50 В Становище 2/13 СЕС потвърждава, че субекти на съюзния правен ред 
са „не само държавите-членки, но и техните граждани“ и припомня изрич-
но своите знакови и поради това исторически решения по делата CJCe, 5. 2. 
1963, Van Gend en Loos, 26/62, т. 23 и CJCe, 15. 7. 1964, Costa/ENEL, 4/64, както 
и CJue, 8. 3. 2011, Становище 1/09, т. 65.

51 И без това не закъсняват притесненията, че Хартата щяла да доведе до 
хармонизиране на основните права в целия ЕС – виж напр. Paul kIrChhoF, 
Die Kooperation zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof: 
Addierung oder Optimierung des Grundrechtsschutzes? – in Festschrift für Roman 
Herzog (2009), p. 155, spec. p. 164-166.
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обаче съюзният правен ред сякаш остава непълноценен, 
респ. зачитането в този правен ред на основните права не би 
била ефективно, ако не се налага именно там, където той е 
предназначен да действа – в правните системи на ДЧ52. Както 
е добре известно още от 1963 г. правото на европейската ин-
теграция (Общностното, днес Съюзното) не урежда само от-
ношенията между държавите – страни по Учредителните до-
говори, а е естествено адресирано до правните субекти под 
тяхна власт и в огромния си обем урежда правни отношения, 
в които участват преди всичко именно частните лица (като 
тези отношения могат да бъдат както вертикални – между 
частното лице и държавата, така и хоризонтални – между са-

Генералният адвокат Кокот обаче е категорична: „Нека отхвърля вся-
ко съмнение: приложението на съюзните основни права не цели всеобща 
хармонизация на основните права в ДЧ, а само да осигури еднообразно при-
лагане на останалото Право на ЕС. Затова и съюзните основни права не се 
прилагат, когато ДЧ действа извън неговия обхват. И единственият въпрос 
е как да се определи този обхват?“ – Julianne kokott, Christoph sobotta, 
The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon, European 
university institute, Academy of European law, AEL 2010/6, р. 7, www.eui.eu.

52 Струва ми се необходимо да напомним още веднъж: Съюзното право 
не е част от вътрешното право на членуващите държави, а действа като 
„самостоятелен правен ред, интегриран в правните системи на ДЧ“ – CJCe, 
Costa/ENEL, 4/64 и особено в CJue, 18. 12. 2014,  Avis 2/13. Подробно виж в 
атанас СЕмов, Система на източниците на Правото на ЕС, УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2009 г. и атанас СЕмов, Принципи на прилагане на Правото на 
ЕС, ИПАЕИ и ИЕП, С. 2007 и актуализирано в атанас СЕмов, Правна система 
на ЕС, ИЕП, С., 2017.

Съдия Розас го определя ясно: „Всъщност би било крайно неестествено 
прилагането на дадена разпоредба „на съюзно равнище“ (каквото и да озна-
чава) да е обвързано със зачитането на Хартата, но директното прилагане 
на тази норма на национално равнище да не е обвързано по същия начин. 
Подобно съзвездие може да доведе до различно тълкуване на една и съща 
норма според това на кое „равнище“ се прилага или до това тя да е валидна, 
когато се прилага на едното равнище, но невалидна на другото. Това би ни 
отвело срещу принципа на еднообразно прилагане и тълкуване на Съюзно-
то право“ – allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable 
at National Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, 
Mykolas Romeris University, 2012, Jurisprudence, 2012, Vol. 19, Issue 4, p. 1269-
1288, spec. 1277.
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мите частни лица). Затова и най-важна е приложимостта на 
Хартата на основните права именно спрямо тях.

1.3. това разбиране е закодирано в разпоредбата на 
чл. 6, § 1, ал. 3 от дЕС53. Тя препраща към друго, пак така 
на първично равнище, но несравнимо по-завоалирано зак-
репване на волята на учредителя (ДЧ) – в Дял VII на Хартата, 
озаглавен „Общи разпоредби относно тълкуването и прила-
гането“. Именно там, и то съвсем не случайно в първата по 
ред разпоредба (чл. 51), вече изрично е закрепена задължи-
телната сила на Хартата И ПО ОТНОШЕНИЕ НА суверенните 
държави.

Така ако според чл. 6 от ДЕС „Съюзът зачита…“ Хартата, то 
според нейния чл. 51 тя обвързва (наравно, едновременно, с 
еднаква правна сила и значимост) както ЕС (с всички негови 
органи, изброени изрично по видове), така и ДЧ (с всички 
техни структури и органи, макар това да не е посочено из-
рично). По този начин Хартата получава приложимост, об-
хващаща Съюзното право в цялост54, и именно така добива 

53 „Правата, свободите и принципите, съдържащи се в Хартата, се тълку-
ват съгласно общите разпоредби на дял VII на Хартата, уреждащи нейното 
тълкуване и прилагане, и като надлежно се вземат предвид разясненията в 
Хартата, които посочват източниците на тези разпоредби.“

54 Тя не просто е поставена наравно с УД (по силата на чл. 6, § 1 от ДЕС), 
но и в известен смисъл може да се разглежда и като обвързваща (закрепва-
ща принципи, на които са подчинени) и самите УД (особено на тези техни 
разпоредби, които очевидно нямат конституционна природа, напр. относно 
политиките и дейностите на ЕС) – така напр. Julianne kokott, Christoph 
soBoTTa, The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon, 
European university institute, Academy of European law, AEL 2010/6, р. 6, www.
eui.eu. Тя естествено черпи аргументи на първо място от знаково решение 
по делото CJCe, 3. 9. 2008, Kadi, съед. дела C-402/05 P и C-415/05 P. Могат 
обаче да се дадат и други особено знакови примери – като CJCe, 12. 6. 2003,  
Schmidberger, C-112/00, т. 73.

Подобно йерархично разграничение между разпоредбите на самите УД, 
имащо значение най-вече за тяхното тълкуване, виждаме и в най-мащаб-
ния труд по Право на ЕС – Joël rIdeau, Droit institutionnel de l’Union et des 
Communautés européennes, L.G.D.J., 2006, 6e édition. Виж подробно и в атанас 
СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 83 и сл., спец. стр. 93.
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цялостен и значим смисъл55. По този начин тя допринася 
съществено за (и е ключов елемент от) правния статус на на-
ционалния гражданин като гражданин на ЕС56.

55 През 2014 г. (CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13) СЕС го заявява ясно: 
„целта на защитата на основните права в правото на Съюза… е да се гаран-
тира ненарушаването на тези права в областите на дейност на Съюза, неза-
висимо дали поради действие на Съюза, или във връзка с прилагането на 
правото на Съюза от държавите членки.“ (т. 31). „Тази цел е мотивирана от 
необходимостта да не се допусне закрилата на основните права, която може 
да бъде различна според съответното национално право, да засегне един-
ството, предимството и ефективността на правото на Съюза“ (т. 32) Виж в 
този смисъл в CJCe, 17. 12. 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, т. 3 и 
40 г. по-късно в CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т. 60.

56 Разбираемо, интересът към Хартата, особено в първите години след ДЛ, 
е много голям, както и …неразбирането (най-вече именно на тази особеност 
на ограничената приложимост в ДЧ). Само през първата година на прилага-
нето ѝ ЕК получава над 4 000 писма, „които показват както много голям ин-
терес, така и много съществено непознаване и неразбиране: над 2/3 от които 
се отнасят до въпроси, които не попадат в обхвата на Съюзното право“ – виж 
Commission européenne, Rapport 2010 sur l’application de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, SEC(2011) 396 final, Bruxelles, 30.3.2011, 
http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_fr.pdf.

Тази картина може да се допълни и с условната констатация, основана 
предимно на лични впечатления на автора, за новата мода в юридическата (и 
преди всичко в адвокатската) практика у нас на позоваване на ХОПЕС едва ли 
не по всеки повод, поради което в немалка част от случаите – неоснователно… 
Впрочем, това е и една от причините след 10 години действие на ХОПЕС като 
първичен източник на ПЕС да смятам за необходим този цялостен и подробен 
анализ на въпроса за условията за нейното прилагане в ДЧ.

Разбира се, трябва веднага да признаем и че тази „мода“ сама по себе си е 
не само положителен, но и целен факт – нали именно затова ХОПЕС получи 
статус на правен източник (и то с най-висок ранг) – за да могат частните 
лица да черпят субективни права! Зам.-председателят на Държавния съвет 
(върховната административна юрисдикция) на Франция Жан-Марк Сове 
посочва например, че във Франция в периода от края на 2009-а до края на 
2014 г. административните съдилища са постановили общо 1 264 решения, 
споменаващи ХОПЕС! – Jean-Marc sauVé, La Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne : évaluer et répondre aux besoins de formation des juristes 
et des autorités publiques, Bruxelles, mercredi 17 décembre 2014, www.conseil-
etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/L-application-de-la-Charte-des-droits-
fondamentaux-de-l-Union-europeenne-par-les-juristes, р. 2. 
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1.4. Дори да не стигнем до твърдение, че действието на 
Хартата спрямо (и във) държавите е по-важно (практически 
или политически), отколкото действието ѝ спрямо Съюза57 
(с всички негови структури)58, смятам за особено важно оп-
ределянето на условията за действие именно в държавите 
(и спрямо гражданите), доколкото самите ДЧ59 са заложили в 
текста на чл. 51 ограничение на приложимостта на Хартата 
само в обхвата на Съюзното право. Впрочем, това ограниче-
ние е от определяща важност и за националния съдия – той 
би могъл да потърси съдействие на Съда на ЕС относно тъл-
куването на ХОПЕС само по дела, чийто предмет попада в 
приложното поле на ПЕС. 

Именно определянето на това „попадане“ (връзка) обаче 
е неговата най-важна и трудна задача. Нейното изпълне-
ние не е въпрос на свободна преценка или желание – това 
е задължение на националния съдия винаги, когато смята 

57 Някои разпоредби на ХОПЕС очевидно могат да имат действие един-
ствено по отношение на ЕС и по никакъв начин спрямо ДЧ – напр. по делото 
CJue, 17. 7. 2014, YS, C-141/12 & C-372/12 СЕС установи, че чл. 41 ХОПЕС (пра-
во на добра администрация) не се отнася за ДЧ, а само за институциите на ЕС.

58 Проф. Себастиен Платон е категоричен: „Хартата не е ЕкПЧ – нейната 
първа цел е да обвърже институциите на ЕС със зачитането на основните 
права, а ДЧ са обвързани само рефлекторно, а не във всички сфери на своята 
дейност“ –  sébastien Platon, La Charte des droits fondamentaux et la « mise en 
œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ 
d’application de la Charte, RDLF 2013, chron. n°11.

СЕС обаче дава ясно да се разбере, че значението на ХОПЕС във вътреш-
ното право на ДЧ е ако не по-голямо, то не и по-малко, от значението ѝ спря-
мо съюзните институции: „…трябва да се има предвид и целта на защитата 
на основните права в правото на Съюза, която е да се гарантира ненаруша-
ването на тези права в областите на дейност на Съюза, независимо дали 
поради действие на Съюза, или във връзка с прилагането на правото на Съ-
юза от държавите-членки“ – CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 31.

59 Неслучайно първата грижа на ЕК след като Хартата получи правнооб-
вързваща сила, бе да допринесе за „разясняването ѝ на гражданите“ – виж 
цитираните по-горе изказвания на комисаря по правосъдие и права на граж-
даните Вивиан Рединг и първия доклад на ЕК (Commission européenne, 
Rapport 2010 sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, SEC(2011) 396 final, Bruxelles, 30.3.2011, http://ec.europa.eu/
justice/policies/rights/docs/com_2011_160_fr.pdf.).
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Правото на ЕС за относимо към дадена ситуация, по която 
трябва да се произнесе. Категоричен аргумент в това отно-
шение съдържа чл. 94 на новия Процесуален правилник на 
Съда60, който изрично и безусловно изисква съдържанието 
на преюдициалното запитване да включва (редом с кратко 
изложение на предмета на спора и приложимите национал-
ни разпоредби) изложение на „установената от запитваща-
та юрисдикция връзка между съюзните разпоредби (чието 
тълкуване или преценка на валидност иска) и приложимото 
национално законодателство“61.

И в никакъв случай не трябва да ни подвежда сдържаност-
та на ЕК в това отношение. Факт е, че макар ЕК винаги да 
обосновава, че всеки неин проект за съюзен правен акт (или 
собствен правен акт) е съобразен с нея, досега нито веднъж 
не е започнала производство за установяване на нарушение 
на ДЧ (по чл. 258 от ДФЕС) за незачитане на ХОПЕС62. Това из-
общо не означава, че тя няма да се престраши да го направи 
скоро, още по-малко, че през това време националният съ-
дия е освободен от така очертаното задължение…

60 В сила от 1 ноември 2012 г. За неговите особености и значение виж 
подробно в атанас СЕмов, Съвременно международно правораздаване. Из-
мененията в правната уредба на съдебната система на ЕС след Лисабонския 
договор. Приложение към Том ІІ. Съдът на Европейския съюз., Институт по 
международно право, Институт по европейско право, С., 2013.

61 Пренебрегването на това изискване и респ. задължение на национал-
ния съдия сам да установи (и надлежно да аргументира в запитването си до 
СЕС) наличието на връзка с Правото на ЕС, многократно е било санкциони-
рано от СЕС с произнасяне за недопустимост на преюдициално запитване –  
виж напр. определенията по делата CJue, 22. 12. 2010 г. Omalet, C-245/09, 
т. 18; CJue, 1. 3. 2011, Chartry, C-457/09, т. 25 и 26; CJue, 10. 5. 2012, Corpul 
Naţional al Poliţiştilor, C-134/12, т. 15 и др.

62 Виж по този въпрос adam ŁazoWskI, Decoding the Legal Enigma: the Charter 
of Fundamental Rights of the European Union and infringement proceedings, ERA Forum 
14/2013, р. 573-587. Навярно ЕК иска просто да избегне ситуации, в които може 
да предизвика остра реакция от националните правителства (по същество във 
връзка с тълкуването на чл. 51, § 1 от ХОПЕС) и така да даде повод на СЕС да 
приеме по-ограничително тълкуване. Така по делото CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg 
Fransson, C-617/10, напр. ЕК дори се произнесе, че ХОПЕС не е приложима, в тон 
с правителствата, изложили становища, виж подробно нататък…
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2. неслучайното разноговорене на конституционния за-
конодател в чл. 51 от ХоПЕС и в „разясненията“ по чл. 5163 

„Никоя друга разпоредба от Хартата не изразява така из-
рично смисъла и обхвата на европейската интеграция, както 
чл. 51 на ХОПЕС – пресечна точка на множество правни уред-
би и съдебни системи“64. Нека го повторим – именно чл. 51 
дава на Хартата реален смисъл и пълно и цялостно юриди-
ческо значение65. Именно затова тази разпоредба е поставе-
на първа сред цялата поредица политически и практически 
особено важни „общи“ разпоредби на Дял VІІ.

2.1. В същото време обаче пак тази разпоредба огранича-
ва66 действието на Хартата67. Ако според чл. 6 от ДЕС Харта-
та е предназначена да бъде рамка на цялото Съюзно право, 
то нейният чл. 51 ограничава обхвата на тази рамка само до 

63 Съдия Алан Розас изрично припомня, че „имаше широка дискусия дали 
изразът „implementing“ е по-ограничителен от „the scope“ или „field of appli-
cation“ – allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable at 
National Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, Mykolas 
Romeris University, 2012, JURISPRUDENCE, 2012, 19(4), p. 1269–1288, spec. 1276.

64 antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits fondamentaux à la 
lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том Х, 10. 10. 2014, http://
evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-droits-fondamentaux-
dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-paragraphe-1. 

65 Акад. проф. Андраш Джакаб определя, че „чл. 51, § 1 е може би най-ва-
жната разпоредба или „крайъгълният камък“ на Хартата“ – andrás Jakab, 
Application of the EU Charter by National Courts in Purely Domestic Cases – in:  
andrás Jakab, dimitry koChenoV (ed.), The Enforcement of EU Law and Values: 
Ensuring Member States’ Compliance, Oxford University Press, 2015, http://ssrn.
com/abstract=2512865, р. 3. 

66 Немалко автори настояват за буквален и ограничителен прочит на чл. 
51, § 1. Виж напр. steve Peers, The Rebirth of the EU’s Charter of Fundamental 
Rights, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 13/2013, p. 283-309, spec. 
p. 298, spec. 1409. След делото Akerberg виж daniel thYM, Separation versus 
Fusion – or: How to Accommodate National Autonomy and the Charter? Diverging 
Visions of the German Constitutional Court and the European Court of Justice, 
European Constitutional Law Review, 2013, p. 391-419.

67 Проф. Кун Ленартс отбелязва, че целия Дял VІІ е предназначен „да се 
избегне разширяване на компетенциите чрез съдебен активизъм“! – koen 
lenaerts, Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights, European 
Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2012, 8(3), p. 375.
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неговото съдържание, т. е. превръща същото това право в 
рамка на самата Харта68. Чл. 51, § 1 налага една безусловна 
взаимовръзка: Правото на ЕС не може да противоречи на 
Хартата (да „излиза извън“ наложените от нея ценност-
ни рамки)69, но Хартата не може да се прилага извън слу-
чаите, в които се прилага Съюзното право. Така рамката е 
задължителна за съдържанието, но съдържанието определя 
обхвата (размера) на рамката. Това разбиране отразява пря-
ко същността на интеграционната конструкция и нейния 
централен принцип (на предоставени компетенции): респ. 
съюзният каталог на основните права не може да се прилага 
извън обхвата (но в смисъл на въздействие!, виж нататък) 
на предоставените компетенции на ЕС, т. е. извън приложно-
то поле на ЕС70.

68 Така виж у antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits 
fondamentaux à la lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том 
Х, 10. 10. 2014, http://evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-
droits-fondamentaux-dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-
paragraphe-1.

69 В скорошната практика на СЕС има поне 2 примера на отмяна на съ-
юзна правна норма заради противоречие с ХОПЕС: CJue, 9. 11. 2010, Volker 
and Schecke, C-92/09 (относно чл. 7 и 8 от ХОПЕС); CJue, 1. 3. 2011, Test-Achats, 
C-236/09 (относно чл. 23 от ХОПЕС).

70 Сложността на определянето на приложното поле на ХОПЕС е свърза-
на в голяма степен именно с въпроса за обхвата на съюзните компетенции, 
който сам по себе си не е изяснен напълно. Проф. С. Платон пише: „Фунда-
менталната, да не кажем екзистенциалната, характеристика на правния 
ред на ЕС е да бъде „правопорядък в непълно надмощие“ (ordre juridique 
« de superposition incomplète »), като цитира M. GautIer, F. MelleraY, Le 
champ d’application matériel, limite à la primauté du droit communautaire, RAE-
LEA, 2003-2004, p. 27, spеc. p. 34 или „не всеобхватен“ (« non omniprésent », 
като цитира a. la PerGola, Concl. sur CJCE 29 mai 1997, Kremzow, т. 7). Тази 
липса на всеобхватност за Платон е „необходимо условие за мирното съв-
местно съществуване между съюзния и националния правен ред, при което 
именно последният има всеобхватност на територията, на която се при-
лага (и тук цитира h. GaudIn, Diversité et évolution des champs d’application 
en droit communautaire, RAE-LEA, 2003-2004, p. 7, spеc. p. 11-12) и като та-
къв включва правно пространство, освободено от обвързаност с Правото 
на ЕС“ – sébastien Platon, La Charte des droits fondamentaux et la « mise en 
œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ 
d’application de la Charte, RDLF 2013, chron. n°11.
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За националния гражданин това е от ключова важност: 
той може „да разчита“ на ХОПЕС – но само тогава, когато се 
намира в обхвата на ПЕС, т. е. само когато се намира в съюзен 
правен контекст. Така всъщност Правото на ЕС ограничава 
обхвата на Хартата, а не обратното. 

2.2. да се придава на Хартата по-широко приложение 
(респ. да се прави разширителен прочит на понятието „ко-
гато действат в приложното поле на ПЕС“) е немислимо71! 
Един по-голям обхват на ХОПЕС би означавал по-голям об-
хват на самото Право на ЕС72 и би превърнал Хартата в уни-
версален правен източник (каквато очевидно не е волята 
на съюзния конституционен законодател)73. Което пък би 
ограничило територията на запазените компетенции на ДЧ, 
респ. полето за действие по вътрешното право на национал-
ния съдия (и най-вече на конституционния съдия), а съот-
ветно и на ЕСПЧ…Това би означавало всъщност да се даде 
по-широк прочит на обхвата на ПЕС, респ. да се разширят 

Виж още едно интересно виждане в Jan-Werner Müller, Safeguarding 
democracy inside the EU, Brussels and the future of liberal order, 2012-2013, 
Transatlantic Academy Paper Series, No. 3.  

71 В този смисъл е особено важно да се прави разграничение между раз-
бирането за „по-широко приложно поле на Хартата“ (от това на самото ПЕС) 
от разбирането за „по-широк обхват/прочит на понятието за „прилагане на 
ПЕС“ в смисъла на „действие в приложното поле на ПЕС“, което именно ана-
лизирам нататък.

72 „Ако обхватът на основните права на ЕС на национално равнище е 
много широк, ще се ограничи приложението на националния Bill of Rights, 
при което Съюзното право в това отношение също ще се ползва с примат 
над националното право, включително националните конституции“ – allan 
rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable at National Level?, 
http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, Mykolas Romeris 
University, 2012, JURISPRUDENCE, 2012, 19(4), p. 1269–1288, spec. 1273.

73 Проф. Ж. Попова пише, че „смисълът и целта на чл. 51 е да разграничи об-
хвата на действие на Хартата, т. е. приложното ѝ поле, от това на национални-
те конституции и законодателство на държавите-членки“ (жасмин ПоПова, 
Харта на основните права на Европейския съюз – в: сборник Националните 
съдилища и Правото на ЕС. Част I, Национален институт на правосъдието, С., 
2018, стр. 439, спец стр. 450). Всъщност според мен ако е търсено „разграниче-
ние“, то е по-скоро по отношение на приложното поле на ЕКПЧ…
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компетенциите на ЕС74. И от своя страна би довело до по-на-
татъшно ограничаване на компетенциите на съдилищата, 
които традиционно бдят за защитата на основните права –  
националните конституционни юрисдикции и общоевро-
пейската юрисдикция по правата на човека в Страсбург75. Не 
само неуместен – подобен подход би бил незаконосъобра-
зен76: и духът, и буквата на съюзната уредба налагат стрикт-
но разбиране за съвпадение между двете „приложни полета“. 
И практиката на Съда в Люксембург показва неговото ясно 
съзнание за това.

Не заслужават пренебрежение обаче и изследователи, 
които налагат обратното виждане. Проф. Пийт Екхаут от 
един от водещите правни центрове в света (University College 
London, UCL), определя, че „би било парадоксално да имаме 

74 До степен на „превръщане на ЕС в организация по правата на човека“...
Ксавие Грусо е категоричен: „просто би било грешно да се твърди, че едно 

физическо или юридическо лице след влизането в сила на Договора от Лиса-
бон получава право да търси съдебна защита на основата на всяка разпоредба 
на Хартата във всяка ситуация срещу всяка национална (или съюзна) публич-
на власт“! – Xavier Groussot, laurent PeCh, Gunnar thor Petursson, The 
Scope of Application of Fundamental Rights on Member States’ Action: In Search of 
Certainty in EU Adjudication, Eric Stein Working Paper, 1/2011, р. 23.

75 СЕС обаче се стреми да покаже точно обратната воля – за зачитане на 
прерогативите и във всички случаи на свободата на преценка на тези съди-
лища, дори в случаите, когато смята ХОПЕС за приложима – съдия Тицано 
дава за пример решенията по делата Melloni и Åkerberg Fransson (виж ната-
тък) – antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits fondamentaux à la 
lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том Х, 10. 10. 2014, http://
evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-droits-fondamentaux-
dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-paragraphe-1.

76 Виж напр. Carlos Closa, dimitry koChenoV, Jhh WeIler, Reinforcing 
Rule of Law Oversight in the European Union, EUI Working Papers, RSCAS, 2014/25, 
12, p. 17; nóra ChronoWskI, Enhancing the scope of the Charter of Fundamental 
Rights?, JURA 2014/1, p. 13-21. За фундаменталния проблем с контрола ultra 
vires виж Jürgen kühlInG, Fundamental Rights – in: armin Von boGdandY, 
Jürgen BasT (eds.), Principles of European Constitutional Law, Oxford e.a., Hart 
e.a. 2d ed., 2009, p. 479-514, spec. p. 500-501.  

Виж и становището на комисаря по правосъдие Viviane redInG, 
Observations on the EU Charter of Fundamental Rights and the future of the European 
Union, Speech/12/403 held at the XXV Congress of FIDE, Tallin, 31. 5. 2012, http://
europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-403_en.pdf 11.
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генерални основни права с ограничено приложение“77. За 
акад. проф. Андраш Джакаб, директор на Института за прав-
ни изследвания при Унгарската академия на науките и из-
следовател в Института „Макс Планк“, ЕС „не е просто орга-
низация, основана на общи интереси, от типа на Световната 
търговска организация, но е и общност на ценности“78 и раз-
вива разбирането, че „най-обещаващият начин за концеп-
туализиране на ценностите на европейския конституциона-
лизъм, така че да бъде приложим пред съд, е да се разшири 
приложението на Хартата чрез творческо ре-интерпретира-
не“79 (пре-тълкуване). 

Подкрепата за това виждане също не е за подценяване80. 
Някои сериозни изследователи (напр. проф. Армин Фон 
Богданиди, също от Институт „Макс Планк“…) настояват, че 
Хартата придобива пълен смисъл именно по този начин – 
като инструмент за налагане на основните права дори въ-
преки волята (макар и инцидентна) на държавите (по-скоро 
на някои правителства, напр. в Унгария, Румъния и Италия) 

77 Piet eeCkhout, The EU Charter of Fundamental Rights and the Federal 
Question, Common Market Law Review, 39, 2002, р. 945-994, spec. 954.

78 andrás Jakab, Application of the EU Charter by National Courts in Purely 
Domestic Cases – in:  andrás Jakab, dimitry koChenoV (ed.), The Enforcement 
of EU Law and Values: Ensuring Member States’ Compliance, Oxford University 
Press, 2015, http://ssrn.com/abstract=2512865, р. 1. Според него чл. 2 от ДЕС 
закрепва (потвърждава) ценности, като човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на 
човека (вкл. правата на лицата, принадлежащи на малцинства) и настоява, 
че „ако ЕС не иска да загуби своята кредибилност, е длъжен да защитава 
всички тези ценности във възможно най-голяма степен, поне в рамките на 
Европа и специално в рамките на самия ЕС“ – ibid. 

79 Ibid., p. 3. Той настоява не просто за по-широко, а за по-философско, 
ценностно разбиране: „Правото не е физичен обект, който съществува не-
зависимо от нас и ние трябва да просто да признаем. Правото е това, което 
съдиите направят от него“… – ibid, р. 9.

80 Mathias daVatz, stephanie WInkler, kristé zVInklYté, Jakab on the 
Application of the EU Charter by National Courts in Purely Domestic Cases, 18, 5. 
2015, eulaworebro, https://eulaworebro.wordpress.com/2015/05/18/jakab-on-
the-application-of-the-eu-charter-by-national-courts-in-purely-domestic-cases/.
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и предлагат „обърнат Solange подход“81. Проф. Мауро Капеле-
ти настоява, че „едва ли нещо друго има по-голям потенциал 
за засилване на интеграцията от един общ Bill of rights, както 
показва конституционната история на САЩ“82…

2.3. Именно затова е особено важно да се разбере, че точно 
така вярно е и обратното: да се придава на Хартата по-тясна 
приложимост от тази на цялото Право на ЕС противоречи на 
смисъла ѝ, на нейния собствен raison d’être83. Понятието „при-

81 armin Von boGdandY, Carlino antPöhler, Michael IoannIdIs, 
Reverse Solange – Protecting the Essence of Fundamental Rights against EU Member 
States, Common Market Law Review 49/2012, p. 489-519, spec. p. 489.  

Акад. Джакаб директно говори за „прилагане на ХОПЕС извън обхвата на 
ПЕС“, с което „Хартата би добила статус на пълнокръвен Bill of Rights на ЕС“ – 
andrás Jakab, Application of the EU Charter by National Courts in Purely Domestic 
Cases – in:  andrás Jakab, dimitry koChenoV (ed.), The Enforcement of EU Law 
and Values: Ensuring Member States’ Compliance, Oxford University Press, 2015, 
http://ssrn.com/abstract=2512865, р. 4.

82 Mauro CaPPellettI, The Judicial Process in Comparative Perspective, 
Oxford, Clarendon, 1989, р. 395.  

83 „Тази рестриктивна формулировка (на чл. 51, § 1, б. м.) противоречи на фи-
лософията, от която е вдъхновена Хартата…“ – andrás Jakab, Application of the 
EU Charter by National Courts in Purely Domestic Cases – in:  andrás Jakab, dimitry 
koChenoV (ed.), The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States’ 
Compliance, Oxford University Press, 2015, http://ssrn.com/abstract=2512865, р. 
3. Виж също ricardo alonso GarCía, The General Provisions of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union, Jean Monnet Working Paper 4/02, р. 5.  
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лагане“ не може да получава тесен прочит84, според който да 
са обхванати само някои равнища на приложение на ПЕС“85!

Именно затова е толкова необходимо да се изгради ясна 
система от критерии за определянето на неговите рамки 
и най-вече на „елементите на връзка с Правото на ЕС“ в 
една национална правна уредба.

2.4. И именно поради това съюзният конституционен за-
конодател (идейно Конвентът от 2000 г., формално Парла-
ментът, Съветът и Комисията като страни по междуинститу-
ционното споразумение, с което Хартата бе приета86 наново 
един ден преди подписването на Договора от Лисабон през 
декември 2007 г., разбира се, в действителност самите ДЧ) 

84 Проф. Кун Ленартс обаче посочва (koen lenaerts, Exploring the Limits 
of the EU Charter of Fundamental Rights, European Constitutional Law Review, 
Cambridge University Press, 8(3), 2012, p. 375, esp. 385), че „тесният прочит 
на понятието „когато ДЧ прилагат“ намира основание в процеса на изготвя-
не на Хартата, които „илюстрира нарастващата резеврираност на ДЧ да се 
обвържат със спазването на нормите на Хартата извън случаите, които са 
по-тясно свързани с ЕС и в които ДЧ имат ограничена или просто няма ав-
тономия“ (Той се позовава на Gráinne de búrCa, The Drafting of the European 
Union Charter of Fundamental Rights, European Law Review. 26/2001, p. 126, esp. 
137). И дори добавя: „Изглежда и Конвента за бъдещето на Европа (изготвил 
проекта на ХОПЕС – б. м.) също насърчаваше ограничаването на приложното 
поле на Хартата, за да намали националната съпротива“.

85 allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable at National 
Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, Mykolas Romeris 
University, 2012, Jurisprudence, 2012, Vol. 19, Iss. 4, p. 1269-1288, spec. 1270.

86 В края на текста на Хартата, след последната разпоредба, се посочва, че 
възпроизведеният текст представлява адаптирана версия на Хартата, прог-
ласена на 7 декември 2000 г., и я заменя, считано от датата на влизане в сила 
на Договора от Лисабон. Макар наистина да е налице известно „адаптиране“ 
(с някои изменения и допълнения спрямо версията от 2000 г.), смисълът на 
политическия жест на ЕП, СМ и ЕК от 12 декември 2007 г. бе във формалното 
закрепване на Хартата като съюзен правен акт, а не като акт на ДЧ – именно 
и само за да могат ДЧ (на другия ден…) просто да препратят към този акт в 
новата редакция на чл. 6 от ДЕС, въведена с техния нов договор (от Лисабон) 
и така да избегнат евентуални затруднения по ратификацията на този нов 
договор…
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постави на Хартата ясни „съюзни окови“: ДЧ са обвързани 
от Хартата „само когато прилагат правото на Съюза“87.

2.5. Текстът на чл. 51, § 1 от ХОПЕС изглежда ясен. Поне 
като политическо внушение88… Макар да е модерен акт и 
своеобразна кодификация (на цяла серия основни източ-
ници, изброени изрично и тържествено в собствения ѝ пре-
амбюл и потвърдени с важни уточнения в чл. 52), Хартата 
няма да се прилага в случаи, които нямат отношение към /
прилагането на/ Правото на ЕС. Очевидно е: държавите не 
искат това. Да приемем, че не са готови – някои (напр. Обе-
диненото кралство) и не биха могли да бъдат. Компромисът 
(възможният…) е в това все пак да има харта (т. е. рамка), но 
със сигурност не и да има нов общовалиден каталог, прило-
жим във всички обществени отношения. При приемането на 
Хартата (с нейното новаторско, според някои революцион-
но, съдържание, обединяващо в един акт основни политиче-
ски и граждански права с основни социално-икономически 
права), бе потвърдено ясно нежеланието на някои държави 
(на първо място Обединеното кралство89) да се подчинят на-
пълно на някои нейни разпоредби, …дори само в случаите, 
когато прилагат Съюзното право90.

87 Комисарят по правосъдието г-жа Вивиан Рединг споделя надежда, 
че Съдът на ЕС няма лесно да възприеме подобно ограничение, въпреки 
че „авторите на Хартата явно имаха такова намерение“ – цит. по dimitrios 
kYrIazIs, When does the EU Charter of Fundamental Rights apply? The case of 
Fransson and why we should care, Oxford Human Rights Hub, 16. 11. 2013.

88 Съдия Марек Сафян е строг: „…Сама по себе си чл. 51, § 1 не е ясна или 
прозрачна разпоредба…“ – Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, European university 
institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 3.

89 Виж Протокол № 30 относно прилагането на Хартата на основните 
права на ЕС към Полша и към Обединеното кралство, за особеното му зна-
чение виж подробно в атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския 
съюз. Том І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския 
съюз, С., 2013, УИ „Св. Кл. Охридски“, стр. 162.

90 Относно споровете и проблемите при изработването на Хартата (и 
„Разясненията“!) виж Gráinne de búrCa, The Drafting of the European Union 
Charter of Fundamental Rights, European Law Review. 26/2001, p. 126, spec.  
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2.6. Както чл. 6, § 1, ал. 3 in fine от ДЕС, така и чл. 52, § 7 от 
ХОПЕС обаче отреждат на „Разясненията“ („изготвени, за да 
направляват тълкуването на настоящата Харта“) ролята на 
задължителен тълкувателен източник. Доколкото е задъл-
жително те „надлежно да се вземат предвид“ от юрисдик-
циите на Съюза и на ДЧ, тяхното съдържание по същество 
допълва (се вписва в) съдържанието на съответните разпо-
редби на Хартата (по подобие на тълкувания на конститу-
ционен съд по вътрешното право, респ. на практиката на СЕС 
по отношение на Съюзното право91). Поради това не просто 
прави впечатление, а изисква много внимателно разчитане 
очевидното различие (каквото не се среща така ясно изразе-
но при никоя друга разпоредба на ХОПЕС) между термино-
логията на чл. 51, § 1 от ХОПЕС и на разясненията по същата 
разпоредба.

Нека го кажем веднага: това очевидно различие не е слу-
чайно. То не би могло да се приеме за редакционно (въпреки 
известното ни напрежение при подготовката на Хартата92, 
вкл. на версията, подписана на 12 декември 2007 г., респ. на 
„Разясненията“ към нея). Внимателният прочит на текста 
на разясненията по чл. 51 обаче и най-вече на цитираната в 
този текст заварена практика на СЕО налагат по категори-
чен начин друг извод: текстът на разясненията по чл. 51, § 1 
налага разбиране на израза „само когато прилагат Правото 
на ЕС“ в смисъла на израза „единствено93 когато действат в 
приложното поле на правото на Съюза“. Т.е. правилният про-
чит е именно и само този, който следва от „Разясненията“.

p. 136 и Piet eeCkhout, The EU Charter of Fundamental Rights and the Federal 
Question, Common Market Law Review, 39, 2002, р. 945-994, spec. p. 954.

91 Подробно за значението на практиката на СЕС виж в атанас СЕмов, Сис-
тема на източниците на Правото на ЕС, УИ „Св. Климент Охридски“, 2009 г.,  
и повече в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 294 и 
сл. и в Станислав коСтов, Актовете на Съда на Европейския съюз – правни 
последици, „Сиби“, С., 2011

92 J.h.h. WeIler, Does the European Union Treaty Need a Charter of Rights?, 
European Law Journal vol. 6, 2000, p. 95.

93 „Единствено“, но също така и „винаги“ – виж нататък!
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2.7. Разбира се, това категорично уточнение има смисъл 
само ако приемем, че между понятията в двата текста има 
съществена разлика. От една страна, очевидно е, че ако авто-
рите на „Разясненията“ искаха това, можеха да използват съ-
щата фразеология, като в чл. 51. Вместо това обаче изразът 
„когато прилагат правото на Съюза“94 (чл. 51) е „разяснен“ с 

94 Различните езикови версии (еднакво валидни…) също показват 
известни различия: „…when they are implementing Union law“ (англ.); „…
lorsqu‘ils mettent en œuvre le droit de l‘Union“ (фр.), но „…ausschließlich bei der 
Durchführung des Rechts der Union“ (нем., durchführung е по-скоро „изпълне-
ние“ и сякаш е най-точно), „…zastosowanie“ (пол., „приложение“), „aplicar“ 
(исп., „приложение“). Генералният адвокат Котот дори приема, че изразите 
на френски език („mise en oeuvre“) и дори на английски език („implementation“) 
„описват много по-широка концепция от обикновеното изпълнение“ – 
Julianne kokott, Christoph sobotta, The Charter of Fundamental Rights of the 
European Union after Lisbon, European university institute, Academy of European 
law, AEL 2010/6, р. 7, www.eui.eu.

Особено осезателен е нюансът на френски език (който поражда и 
най-много въпроси), където не е употребено „application“ (което е „прила-
гане“, както се използва на други езици), а „mise en œuvre“ (което е по-скоро 
„осъществяване“, „реализиране“ или „действие“…). 

Генералният адвокат Вилалон по делото Akerberg посочва ясно: „когато 
липсва свобода на преценка (какъвто е случаят в дело „Bosphorus“), легитим-
ността на контрола явно не стои като въпрос. Става въпрос по-скоро за хипо-
тези на възпроизвеждане, а не на прилагане.“ („Those are cases of reproduction 
rather than implementation“) – „Заключение на генералния адвокат г-н P. Cruz 
Villalȯn, представено на 12 юни 2012 г., дело C-617/10, Åklagaren“,  спец. т. 28, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123724&pa
geIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249260#Footn
ote1. Длъжни сме да признаем, че тук българският превод е напълно точен.

Същественият проблем обаче е не толкова езиков, както ще просле-
дим по-нататък. Знаковото решение по делото CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg 
Fransson, C-617/10 (виж подробно нататък) определя, че „изразът „прила-
га“ е по-коректен от израза „имплементира“ (в смисъл на „изпълнява“, ос-
новно по повод транспониране на директива, за което на английски език 
винаги се използва именно implementing) – така виж Ida karlsson, Petra 
enMalM and amandine douM, Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, Case 
C-617/10 of 26 February 2013, April 26, 2013, https://eulaworebro.wordpress.
com/2013/04/26/aklagaren-v-hans-akerberg-fransson-case-c-61710-of-26-
february-2013/.
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израза „когато действат в приложното поле на правото на 
Съюза“95!

2.8. Не на последно място, ограничението, очертано от  
чл. 51, § 1 от ХОПЕС, изразява и най-същественото разгра-
ничение между ХоПЕС и ЕкПЧ: ако общоевропейският ка-
талог е предназначен (и поради това годен) за прилагане във 
всички обществени отношения в рамките на европейските 
държави, то съюзният има принципно различно предназна-
чение – да гарантира зачитането на основните права само в 
рамките на самия съюзен правопорядък – и не извън него, 
респ. не и по отношение на всички обществени отношения.

Това на пръв поглед дава на ХОПЕС едно ограничено, из-
цяло съюзно значение (и приложение)96, за което от своя 
страна може да се приеме, че ѝ отрежда по-скромна роля в 
сравнение с Европейската конвенция97. В същото време оба-
че подобен формален извод не трябва да се абсолютизира – 
практическото значение на съюзния правен ред е огромно 
в целия обществен живот на членуващите държави (и еже-
дневния живот на всеки техен гражданин) и поради това 
ограничаването му в задължителната рамка на основни 
права на човека също има огромна значимост. Несъмнено 
вярно е и обратното: в немалко държави ЕКПЧ не се ползва 

95 „…When they act in the scope of Union law“ (англ.); „…lorsqu‘ils agissent 
dans le champ d‘application du droit de l‘Union“ (фр.).

С. Дъглас-Скот посочва обаче, че в немската езикова версия на Хартата се 
използва „Durchführung“, което според него съответства на „execution“ („из-
пълнява“) – sionaidh douGlas-sCott, The European Union and Human Rights 
after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 2011, р. 652.

96 Разбирането, че разпоредбата на чл. 51, § 1 цели ограничаване на при-
ложението на основните права присъства силно в немската доктрина: виж 
напр. Peter Michael huber, Unitarisierung durch Gemeinschaftsgrundrechte – 
Zur Überprüfungsbedürftigkeit der ERT, Rechtsprechung, EuR 2008, p. 190, spec. 
p. 196.

97 За смисъла на ЕКПЧ като универсален регулатор виж в evert a. alkeMa, 
The European Convention as a Constitution and Its Court as a Constitutional Court – 
in: Paul MahoneY, Franz MatsCher, herbert Petzold, luzius WIldhaber 
(eds.), Protecting human rights: The European perspective, Carl Heymans, 2000, 
p. 41.
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с примат и/или директен ефект и тежестта (възможността 
за въздействие) на ХОПЕС (поне в материите, в които е го-
дна да бъде приложена) е значително по-голяма от тази на 
ЕКПЧ, вкл. и предвид примата на ХОПЕС над конституциите 
(с всички уговорки…), а и практически по-голямата тежест 
на решенията на СЕС от тези на ЕСПЧ98… 

Не трябва в никакъв случай да се подминава и фактът, че 
немалко разпоредби на ХОПЕС дават по-широка (по-модер-
на?) защита на някои основни права, отколкото аналогични-
те разпоредби на ЕКПЧ, а и това, че в редица случаи СЕС дава 
„общностен/съюзен“ прочит на редица основни права, който 
понякога изглежда по-широк от прочита, който дава ЕСПЧ…

И пак поради това от определяща важност е ясното опре-
деляне на материалния обхват на тази „съюзна“ рамка на ХО-
ПЕС за очертаването на случаите, в които гражданинът ще 
може да се позове на нея.

Заслужава си да отчитаме и че създаването на общосъю-
зен правнозадължителен каталог на основните права може 
да се разглежда и като победа на Германския конституцио-
нен съд99, който категорично настоя (в своето историческо 

98 Разбира се, самият ЕСПЧ ясно осъзнава значението на своето ангажи-
ране с проблемите, произтичащи от правния ред на ЕС, и са показателни 
съвсем скорошните му знакови произнасяния относно нарушения на ЕКПЧ 
във връзка с осъществяването на процедурата за преюдициално запитване. 
По делото Schipani vs. Italy (№ 38369/09), 21. 7. 2015 г., ЕСПЧ потвърждава, 
че неотправянето на преюдициално запитване до СЕС е нарушение на чл. 6 
от ЕКПЧ (право на справедлив съдебен процес)! Това решение всъщност е 
доразвитие на практиката на ЕСПЧ: по делото Dhahbi vs Italy (№ 17120/09, 8. 
4. 2014 г.), той определя, че неотправянето на преюдициално запитване от 
последна инстанция е нарушение на ЕКПЧ, ако не е мотивирано (а страна по 
делото е поискала отправяне) или не става ясно защо не е отправено (ясен 
акт, вече изяснен в практиката въпрос, ирелевантен въпрос и т.н.). Така ЕСПЧ 
прави по-стриктен прочит на чл. 267 от ДФЕС, отколкото СЕС (в практиката 
си досега по делото CILFIT). Особено ценно е, че досега СЕС многократно е 
бил подканван от генералните си адвокати да разтълкува чл. 267 от ДФЕС в 
светлината на чл. 47 от ХОПЕС (аналог на чл. 6 от ЕКПЧ), но не го е правил…

99 Така виж у daniel thYM, Separation versus Fusion – or: How to Accommodate 
National Autonomy and the Charter? Diverging Visions of the German Constitutional 
Court and the European Court of Justice, European Constitutional Law Review, № 
9/2013, р. 391, esp. p. 398.
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решение, известно като Solange 1100) ЕС (или поне неговата 
юрисдикция) да установи защита на основните права „поне“ 
аналогична на гарантираната от Германската конститу-
ция101. И сравнително лесно прие, че подобна защита е по-
стигната102… Което, разбира се, не му попречи да настоява и 
за ограничен (или поне умерен) прочит на приложното поле 
на Хартата – и особено на предоставените на ЕС компетен-
ции (виж нататък).

3. терминологично разнообразие или внимателно 
нюансиране на понятията в практиката на СЕС
Практиката на Съда е безспорен основен тълкувателен 

източник за цялото Право на ЕС, несъмнено и за Хартата на 
основните права. Не можем обаче още в началото да не по-
сочим (заедно с неизбежния риторичен въпрос „Защо?“), че 
тази практика не само е разнородна, но покрай отговорите, 
които дава, нерядко предизвиква нови въпроси. Активна 
роля имат и генералните адвокати в Съда – макар той в едни 
случаи да възприема техните виждания, в други случаи – не 
изцяло или съвсем не103.

100 FCC, 29. 5. 1974, Solange I, BVerfGE 37, 271, p. 285.   
101 И затова в работата на Конвента за бъдещето на Европа е заложено „Хар-

тата да направи видими основните права, защитени в правния ред на ЕС“…
102 FCC, 22. 10 1986, 2 BvR 197/83, Solange II, BVerfGE 73, 339.
103 По въпроса за приложното поле на ХоПЕС знакови са заключени-

ята на някои генерални адвокати в Съда: Y. Bot по дело CJue, 6. 9. 2011, 
Ivana Scattolon, C-108/10, т. 116-120; V. Trstenjak по дело CJue, 21. 12. 2011, 
N. S. C-411/10 & 493/10, т. 71-81; J. Kokott по дело CJue, 5. 6. 2012, Bonda, 
C-489/10, т. 14-20.

Заслужава да се отбележи, че по същия въпрос активно взимат отношение 
с научни публикации немалко бивши и дори действащи съдии и генерални 
адвокати – виж напр.: koen lenaerts, Exploring the Limits of the EU Charter of 
Fundamental Rights, European Constitutional Law Review, Cambridge University 
Press, 8(3), 2012, p. 375; Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, European university 
institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu; thomas Von danWItz, к. 
ParasChas, A Fresh Start for the Charter: Fundamental Questions on the Application 
of the European Charter of Fundamental Rights. Fordham International Law Journal, 
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3.1. Понятието е проблематично дори за официалните 
езикови версии на ХоПЕС.

3.1.1. Изразът „the scope of Union law“ в българската версия 
съвсем точно е преведен като „приложното поле на правото 
на Съюза“, във френската версия („le champ d’application“), в 
италианската (ambito di applicazione) или испанската (ámbito 
de aplicación) е по същия начин – но …тези изрази в обратен 
превод на английски език би могло да се преведат и с „field 
of application“… „Scope“ е именно и точно „обхват“! Но това не 
променя смисъла – важното е ясно да се разбира, че „прилож-
но поле“ и „обхват“ са синоними. В немската версия на чл. 
51, § 1 от ХОПЕС е употребено „Anwendung“, в „Разясненията“ 
отново „Anwendungsbereich“ – което отново е по-близко до 
„обхват“, макар относно § 2 да се използва „Geltungsbereich“. 

3.1.2. Във всички случаи смятам за несъмнено, че текстът 
на „Разясненията“ цели да внуши приложимост на ХОПЕС из-
вън случаите на „прилагане“ на Правото на ЕС (в тесен сми-
съл) и да насочи и към случаите на въздействие без формал-
но прилагане (относимост) на съюзните правни норми.

3.1.3. Особено ярък пример е разпоредбата на чл. 18,  
ал. 1 от ДФЕС (повторена в чл. 21, § 2 от ХОПЕС), където в 
един израз – заедно – се използва както „обхват“, така и 
„приложение“: „within the scope of application of the Treaties“ 
(англ.), „dans le domaine d’application des traités“ (фр.), „in 
ihrem Anwendungsbereich“ (нем.). 

На български език в текста на ДФЕС този израз е преведен 
като „в обхвата на приложение на Договорите“ и приемам, че е 
точно. В текста на ХОПЕС обаче абсолютно същият израз вече 
е преведен „в областта на прилагане на Договорите“ – това е 

Vol. 35, Issue 5, 2012, р. 1403−1413; allan rosas, When is the EU Charter of 
Funfamental Rights Applicable at National Level?, Mykolas Romeris University, 2012, 
Jurisprudence, 2012, Vol. 19(4), p. 1269-1288, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_
darbai/jurisprudencija; Julianne kokott, Christoph sobotta, The Charter 
of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon, European university 
institute, Academy of European law, AEL 2010/6, www.eui.eu.
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не само неточно (коя „област“ – та нали ЕС има компетентност 
в множество „области“104), но и повече от скандално!

3.1.4. От своя страна Съдът на ЕС обаче обикновено из-
ползва прецизното „приложно поле“ (le champ d’application 
matériel du traité, the material scope of the Treaty), за да обос-
нове, че всяка наистина „изцяло“ вътрешна ситуация е извън 
обхвата (приложното поле105) на Правото на ЕС106. В българ-
ския превод правилно е употребено „материалното прилож-
но поле на Договора“ – но точно толкова вярно би било и „в 
обхвата на Договора“. Разбира се, настоявам, че прецизният 
термин е „приложно поле“, а той вече може да бъде обясня-
ван с „обхват“ – именно и най-вече за да се разбере, че обхва-
ща и ситуации, в които Правото на ЕС не се „прилага“ (в тесен 
смисъл), а „въздейства“ (или се прилага в широк смисъл), 
като във всички случаи е „приложимо право“!

3.2. Самият Съд на ЕС (разбира се, навярно, но не само, и 
поради произнасянето му в различни състави по различните 
дела) минава през широка палитра от изрази, чието под-
вързване в стройна система изисква особено внимателен 
прочит и задълбочен анализ.

Така например в различни случаи (а понякога дори в рам-
ките на едно и също решение!) Съдът използва понятия като 
„произтичащо от Правото на ЕС“107, „уредени от Правото на 

104 Винаги съм настоявал, че на български език не трябва да се използва 
думата „област“, а много по-ясното (и близо до юридическия език) „мате-
рия“. Второто наистина е чуждица, за разлика от първото, но „област“ има 
преди всичко географско значение и употребата му за правноуредена мате-
рия е неуместно. 

105 Сравнението на двете езикови версии (в преводите на тези езици 
грешки или дори небрежност на преводачите не може да има…) изисква да 
установим, че „обхват“ и „приложно поле“ са синоними!

106 Виж знаковото дело CJuЕ (голям състав), 1. 4. 2008, Gouvernement de la 
Communauté française et Gouvernement wallon, C-212/06, т. 39.

107 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 71.
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ЕС“108 или „определени от Правото на ЕС“109 или „вписващи се 
в съюзна рамка“110.

3.3. Извън въпроса за изразите (понятията), съюзният съ-
дия подхожда разнообразно и по отношение на критерии-
те за определяне на обхвата на Съюзното право. Понякога 
той настоява за установяване на „определена връзка“, с кое-
то налага разбирането, че няма да е достатъчен само усло-
вен допир, „съседство“ или индиректно въздействие между 
материите (разпоредбите)111. Друг път извежда като водещ 
критерии „целта“ на една национална правна уредба и това 
дали тя включва (дори не на първо място) „прилагане“ на 
съюзна разпоредба или преследва цели, различни от тези, 
които са предмет на Съюзното право112. Трети път набляга на 
това дали съществува специфична съюзна уредба в дадена 
материя, респ. дали съществуващата съюзна уредба засяга 
(обхваща) именно конкретен аспект от материята113.

В решението по делото Siragusa114 СЕС използва формула-
та „национална правна уредба, която попада в приложното 
поле на Правото на ЕС или го прилага“115. Предвид огромния 

108 „…Applicable in all situations governed by European Union law“ – CJue, 
26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 19 .

109 „…Determined by European Union law“ – CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg 
Fransson, C-617/10, т. 29. В българския превод на решението неправилно „ре-
гламентирани“, вместо вярното „определени“…

110 „…within a framework such as that laid down“ – CJue, 26. 9. 2014, IBV & Cie, 
C-195/12, т. 49. 

111 CJue, 29. 5. 1997, Kremzow, C-299/95, т. 16. Виж също делата CJCe, 13. 7. 
1989, Wachauf, 5/88, т. 19; CJCe, 11. 7. 2002, Carpenter, C-60/00.

112 CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96, т. 21-23; CJue, 8. 11. 2012, Iida, 
C-40/11, т. 79 и CJue, 8. 5. 2013, Ymeraga e.a., C-87/12, т. 41.

113 Напр. CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13.
114 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13.
115 „…Ùne réglementation nationale qui entre dans le champ d’application du 

droit de l’Union ou met en œuvre ce dernier…“; „national legislation which falls 
within the scope of EU law or which implements that law“ – CJue, 6. 3. 2014, 
Siragusa, 206/13, т. 34.

Нямам право да подмина и поредния пример на стъписваща, недопус-
тима и неизвинима непрецизност (неграмотност?) на български превод 
на официални съюзни актове. Цитирания текст (на английски език „which 
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интерес към въпроса, е немислимо да приемем, че това „ИЛИ“ 
се появява случайно… То ни задължава да мислим, че за СЕС 
има разлика (съществена?) между изразите, използвани в 
текстовете на чл. 51, § 1 и на „Разясненията“ по него! 

3.4. Именно на тази разлика си позволявам да акцентирам 
и аз – за да обоснова, че всъщност няма разлика… Както ко-
гато „прилага“ (приема вътрешни правни норми в изпълне-
ние/допълване на съюзни – най-типично при транспонира-
не на директива – или просто пряко прилага самоизпълнима 
съюзна норма – най-типично при регламент), така и когато 
„действа в приложното поле“ – приема/прилага вътрешни 
правни норми в материя, която има връзка с Правото на ЕС –  
държавата прилага Правото на ЕС. Респ. във всяка ситуа-
ция, свързана с Правото на ЕС, това право е „приложимо 
право“ – било защото негова норма се прилага пряко, било 
защото се прилага косвено, въздейства (например като вли-

must be observed by any national legislation which falls within the scope of EU 
law or which implements that law“; на немски език „eine nationale Regelung 
zu wahren sind, die in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt oder 
dieses durchführt“; на италиански език „una normativa nazionale che rientra 
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che costituisce attuazione 
del medesimo“; на хърватски език „nacionalni propis treba poštovati prilikom 
ulaska u područje primjene prava Unije ili prilikom njegove provedbe“; на словен-
ски език „nacionalna ureditev, ki spada na področje prava Unije ali na področje 
izvajanja prava Unije“) в нашия превод е „…националното законодателство, 
попадащо в приложното поле или въвеждащо това право“?!! 

Освен абсурдната употреба на различни изрази на български език за 
превод на едни и същи фрази (доколкото очевидно на другите езици фра-
зеологията на Съда следва точно тази на чл. 51, респ. на „Разясненията“ по 
него – в превода на Хартата „implement“ е преведено като „прилагат“, а в пре-
вода на „Разясненията“ като „въвеждат“…), виждаме и напълно скандалната 
употреба на български език на израза „въвеждане“. Първо, „implement“ по 
никакъв начин не може да се преведе като „въвеждам“ (incorporate), и второ 
– дори по-съществено: редно е поне експертният преводачески екип да е на-
ясно, че употребата на израза „въвеждане“ е недопустима по какъвто и 
да било повод за (във връзка с) Правото на ЕС! Никой елемент от Правото 
на ЕС (акт, норма и т. н.) по никакъв начин не се „въвежда“ във вътрешното 
право, включително и директивите – дано това най-сетне се разбере в 14-
ата година от действието на това право в нашето Отечество на все по-негра-
мотни „експерти“…
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яе върху тълкуването на приложимите вътрешни норми или 
като препятства прилагането им в случай на противоречие).

3.5. Това различие (и всъщност налагането на „правилно 
разбиране“) е обосновано по категоричен начин в аргумен-
тацията на „Разясненията“: според учредителя то „произти-
ча недвусмислено от практиката на Съда“. Този аргумент 
сам по себе си е достатъчно красноречив.

3.6. Още по-важен обаче е фактът за коя практика става 
дума. Това е практиката на СЕо преди приемането дори на 
първата версия на Хартата (през декември 2000 г.). И ста-
ва дума за практиката относно „задължението (на ДЧ – б. м.)  
да се зачитат основните права, определени в рамките на 
Съюза“. Т.е. става дума за практиката относно генералните 
правни принципи116. Тази практика (според „Разясненията“) 
е „потвърдена“ от СЕО и непосредствено преди приемането 
на Хартата и „Разясненията“ – през април 2000 г.117, когато 
„напомня, че изискванията, произтичащи от защитата на 
основните права в общностния правен ред118, обвързват и 
държавите-членки, когато те прилагат общностната правна 
уредба119“ и, което е още по-съществено (но не е цитирано в 
„Разясненията“, нека приемем заради икономия…), подчер-
тава: „Следователно ДЧ са длъжни, доколкото е възможно, 
да прилагат тази правна уредба при пълно спазване на посо-
чените изисквания“ (за зачитане на основните права). След 

116 Разбирането за покриването на приложното поле на ХОПЕС с това 
на генералните принципи е споделено от мнозина (и ще бъде разгледано 
по-подробно нататък). Длъжни сме да отбележим обаче, че това разби-
ране не се споделя напълно: виж напр. Mаrek saFJan, Areas of Application 
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, 
European university institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 4, 
както и thomas Von danWItz, к. ParasChas, A Fresh Start for the Charter: 
Fundamental Questions on the Application of the European Charter of Fundamental 
Rights. Fordham International Law Journal. 35/2012, р. 1403−1413.

117 CJCe, 13. 4. 2000, Kjell Karlsson et a., C-292/97, т. 37.
118 В българския превод на „Разясненията“ непрецизно: „правната систе-

ма на Общността“.
119 В българския превод: „прилагат правилата на Общността“...
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това СЕО препраща към своето предходно решение по дело-
то Bostock120, където подчертава (като припомня на свой ред 
пионерското в това отношение решение по делото ERT121), че 
(винаги) „когато една национална правна уредба попада в 
приложното поле на Общностното право, СЕО, сезиран прею-
дициално, е длъжен да осигури всички необходими елемен-
ти за преценка от националния съдия дали тази национална 
уредба е съобразена с основните права, чието зачитане СЕО 
гарантира“.

Ето тук логичният кръг се затваря: както преди, така и 
след Хартата, Съдът в Люксембург гарантира зачитането 
на основните права във всички аспекти на прилагането 
на Правото на ЕС: както на съюзно, така и на национално 
равнище, което естествено (именно предвид природата и 
смисъла на интеграционното право!) включва не само на-
ционалните актове, приети по повод на (в изпълнение на 
изискването за) прилагане на съюзна правна норма (напр. 
транспониране на директива или изпълняване на регламент 
чрез създаване на последващи вътрешни правни норми), но 
и преценката за съобразеност с основните права (които Съ-
юзното право зачита) на която и да било вътрешна за дЧ 
правна норма, попадаща в материалния обхват (очертан 
не само от буквата, но и от духа) на съюзната норма!

Респективно разпоредбата на чл. 51, § 1 от Хартата само 
потвърждава това положение, вече изрично в контекста на 
действието на самата Харта…

3.7. В последното изречение на тълкуването по чл. 51, § 1 
относно „задължението да се зачитат основните права, опре-
делени в рамките на Съюза, обвързва ДЧ, когато действат в 
приложното поле на правото на Съюза“ (както е посочено в 
началото на този абзац), е закрепено именно „това правило, 
утвърдено в Хартата“ (разбирай в чл. 51) и то, забележете, се 

120 CJCe, 24. 3. 1994, Bostock, C-2/92, т. 16. Дали тук не намираме повод да 
се запитаме защо например това решение е налично на сайта на Съда дори 
на хърватски език, но не и на български?!

121 CJCe, 18. 6. 1991, ERT (Elliniki Radiophonia Tileorassi), C-260/89, т. 42.
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„прилага (към централните власти, регионалните и местни-
те власти и обществените организации), когато те прилагат 
правото на Съюза“. Това своеобразно премятане на двата из-
раза „прилагат“ и „действат в приложното поле“ е ясно дока-
зателство, че „Разясненията“ налагат разбиране за идентич-
ност на двата израза. Целият текст всъщност цели да внуши 
понятийно единство в рамките на по-широкия прочит: 

дЧ прилагат Правото на ЕС (винаги), когато действат в 
приложното му поле122!

Затова по-нататък (Дял ІІ) ще разгледам подробно всич-
ки елементи на това максимално123 широко разбиране за 
„действие в приложното поле на ПЕС“. Достатъчно е тук да 
посоча решението по делото N.S.124, където става дума за 
прилагането на Регламента Дъблин 343/2003 (за мигран-
тите…). Неговият чл. 3, ал. 2 закрепва т. нар. „суверенна или 
дискреционна клауза“ (sovereign or discretionary clause): ДЧ е 

122 Затова в британската литература е очевидно притеснението, изразе-
но например с формулировката „възникващо безкомпромисно разбиране“ 
(„emerging uncompromising stance“) – виж dimitrios kYrIazIs, When does the 
EU Charter of Fundamental Rights apply? The case of Fransson and why we should 
care, Oxford Human Rights Hub, 16. 11. 2013. Той заключава: „Хартата е тук за да 
бъде – и тя хапе. Колко често и колко силно – предстои да видим…“ – пак там. 

123 Проф. Себастиен Платон установява, че „СЕС сякаш възприема един 
„амбициозен обхват“ на ХОПЕС“ – sébastien Platon, La Charte des droits 
fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de 
la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte, RDLF 2013, chron. n°11.

Разбира се, по-горе видяхме дори схващания за необходимостта от още 
по-широко разбиране…

124 CJue, 21. 12. 2011, N.S., C-411/10 & 493/10. По това дело още през 2011 г.  
СЕС намира повод да покаже, че ограничителния прочит, който може да про-
изтече от решенията му по делата Wachauf и Kjell Karlsson (виж по-горе и на-
татък) не е единственият възможен или правилен и по-скоро се връща към 
концепцията по делото ERT – така romain tInIère, Application de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, Chronique « Droits fondamentaux », 
Annuaire de droit européen, 2011, виж и sébastien Platon, La Charte des droits 
fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de 
la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte, RDLF 2013, chron. n°11.
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по принцип свободна да реши (да прецени)125. Според изрич-
ното и категорично виждане на СЕС дори тогава дЧ дейст-
ва в рамките на Правото на ЕС, респ. е обвързана от Хо-
ПЕС126! Т.е. дори когато ДЧ упражнява свобода на преценка, 
изрично предвидена в съюзна правна норма, пак действа в 
условията на ПЕС (което предоставя тази свобода), поради 
което е в хипотезата на чл. 51, § 1, ал. 1 от ХОПЕС (виж под-
робно нататък).

3.8. Подборът на цитираните в този абзац на „Разяснения-
та“ решения на СЕО също насочва пряко към това разбиране. 
Това е букет от решения, в които съдът очертава различните 
хипотези, в които държавата действа в приложното поле на 
ПЕС и поради това приложима ще бъде и ХОПЕС (преди нея 
генералните принципи):
 по делото Wachauf127 (както и по делото Karlsson128) става 

дума за задължение на ДЧ за действие;

125 Дали да разгледа искане за убежище, когато не е нейно задължение по 
смисъла на критериите закрепени в Глава ІІІ на Регламента „Дъблин“... 

126 CJue, 21. 12. 2011, N.S., C-411/10 & 493/10, т. 68: „…дискреционното 
правомощие, предоставено на ДЧ с чл. 3, § 2 от Регламент № 343/2003, е част 
от предвидените в този регламент механизми за определяне на държава-
та-членка, която е компетентна да разгледа молбата за убежище, и съот-
ветно е просто елемент от общата европейска система за убежище. Следо-
вателно трябва да се приеме, че дЧ, която упражнява това дискреционно 
правомощие, прилага правото на Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 от Хар-
тата.“ (подчертаването мое).

127 CJCe, 13. 7. 1989, Wachauf, 5/88 (за „изпълнение“ на съюзна правна 
норма в материята на селското стопанство). Трябва да се има предвид, че по 
това дело СЕО на пръв поглед дава по-ограничено тълкуване на приложното 
поле на генералните принципи на общностното право, отколкото по делото 
ERT – така виж у sébastien Platon, La Charte des droits fondamentaux et la « 
mise en œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le 
champ d’application de la Charte, RDLF 2013, chron. n°11, spec. p. 4. Показателно 
е обаче, че по делото Akerberg СЕС изобщо не се позовава на делото Wachauf!

Аналогичен на Wachauf подход СЕО прилага напр. и в материята на мита-
та в CJue, 18. 12. 2008, Sopropé, C-349/07, т. 38.

128 CJCe, 13. 4. 2000, Kjell Karlsson et a., C-292/97. Впрочем тук СЕО използва 
същата наглед по-ограничена формула…
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 по делото ERT129 става дума за съюзни задължения, кои-
то трябва да бъдат зачетени, дори когато ДЧ действа по де-
рогация (се отклонява) от ПЕС, защото самата дерогация е 
уредена (предвидена, допусната) от това право;
 делото Annibaldi130 (както и делото Dereci131), пък се отна-

ся до ситуация, когато, обратно, ПЕС не налага задължения 
на ДЧ и ХОПЕС няма да се прилага. 

3.9. Така от практиката на СЕС може да се извлече, че за да 
е обхваната от ХоПЕС, дадена ситуация трябва:

– или да представлява „случай на прилагане/изпъл-
нение“ на ПЕС

– или да разкрива „елементи на връзка“ с ПЕС132.

3.10. Правото на ЕС обаче е много разнородно – някои 
материи имат особено конкретна уредба и някои принципи 
се ползват с особено засилена защита – и спазването на ос-
новните права на ЕС поражда множество въпроси: напр. 4-те 
свободи на движение (именно поради това традиционно оп-
ределяни като „фундаментални свободи на ЕС“) или околна-
та среда133.

129 CJCe, 18. 6. 1991, ERT, C-260/89.
130 CJCe,18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96.
131 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11.
132 „Според съдебната практика ефектът на основните права на ЕС в ДЧ 

отива отвъд обикновеното изпълнение на Съюзното право. По принцип е 
достатъчно национална мярка да попада в неговия обхват, за да се задейства 
и прилагането на съюзните основни права“ – Julianne kokott, Christoph 
soBoTTa, The Charter of Fundamental Rights of the European Union after 
Lisbon, European university institute, Academy of European law, AEL 2010/6, 
р. 1, www.eui.eu. Авторът посочва своите заключения по делата CJCe, 2. 4. 
2009, Gambazzi, C-394/07 (Concl. Kokott, т. 43) и CJCe, 28. 4. 2009, Apostolides, 
C-420/07 (Concl. Kokott, т. 108).

133 За тези материи напр. Генералният адвокат Кокот посочва, че „според 
някои е достатъчно в тези материи ДЧ да зачита основните права според 
своите собствени конституции“ – Julianne kokott, Christoph sobotta, 
The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon, European 
university institute, Academy of European law, AEL 2010/6, р. 8, www.eui.eu. Тя 
обаче посочва примери за това как прилагането на националните конститу-
ционни стандарти може да доведе до не-еднообразно приложение на Съюз-
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Правото на ЕС е и много динамично – и е често срещана 
реалност една материя да променя „статуса си“ във времето: 
в един период да е „изцяло вътрешна ситуация“, но след при-
емането на определени съюзни разпоредби вече да се окаже 
„във връзка с Правото на ЕС“134. А дори (същата или друга ма-
терия) да получи национална уредба, представляваща „при-
лагане“ на Правото на ЕС – след като ЕС упражни своя ком-
петентност и създаде (базова или рамкова) съюзна уредба 
(най-често като приеме директива, изискваща последващо 
транспониране в ДЧ с вътрешни правни мерки).

Затова критериите за установяване на „връзка“ не може 
да не са „гъвкави“. Динамиката на Съюзното право изисква 
особена бдителност на националния съдия – той не може 
да си позволи небрежно да се осланя на позната му (стара) 
практика на СЕС в дадена материя (например установяваща 
„липса на връзка с ПЕС“), без да се постарае да установи дали 

ното право: по отношение на транспонирането на Директивата за защита-
та на личните данни (2006/24/EC, OJ L 105, 13.4.2006, р. 54-63) Румънския 
конституционен съд например обявява за противоконституционен закона 
за транспонирането (с решение № 1258 от 8 октомври 2009 г.). Важен друг 
пример е делото пред Ирландския върховен съд (High Court of Ireland, Case 
2006/3785 P Digital Rights Ireland, http://www.scribd.com/doc/30950035/
Data-Retention-Challenge-Judgment-re-Preliminary-Reference-Standing-
Security-for-Costs, § 110 et s.), довело и до историческото произнасяне на СЕС 
по делото CJue, 8. 4. 2014, Digital Rights Ireland et a., съединени дела C-293/12 
и C-594/12.

134 Съдия Розас пише: „все по-трудно става да се намери област, 
в която ПЕС отсъства напълно“ – allan rosas, When is the EU Charter 
of Funfamental Rights Applicable at National Level?, http://www.mruni.
eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, Mykolas Romeris University, 2012, 
JURISPRUDENCE, 2012, Vol. 19, Issue 4, p. 1269–1288, spec. 1281.) и припом-
ня своя анализ (a. rosas, l. arMatI, EU Constitutional Law: An Introduction, 
2nd rev ed., Oxford: Hart Publishing, 2012) относно новата компетентност на 
ЕС в материите на наказателното право (р. 194-197) или на сигурността 
и отбраната (р. 254-260). Разбира се, веднага уточнява, че един твърде 
широк прочит на изискването за „връзка“ може да ни доведе до „поло-
жението Хартата да е приложима почти винаги с неизбежната последи-
ца съюзните съдилища да се превърнат в нещо близко до съд по правата 
на човека с почти обща компетентност да прилага основните права“ –  
allan rosas, ibid.
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междувременно не е създадено ново Съюзно право, което 
вече да изисква от него (от националния съдия) да напра-
ви нова преценка, съобразена с моментната реалност. И тази 
негова преценка ще бъде едновременно и по-отговорна, и 
по-трудна, ако въпросната нова реалност все още не е била 
предмет на произнасяне на СЕС. 

И именно в такава ситуация се очертава с особена зна-
чимост необходимостта (правосъдното задължение135) на-
ционалният съдия да отправя преюдициално запитване до 
съюзния съдия в Люксембург – за да получи необходимата 
помощ (отново именно относно конкретната преценка), но и 
за да снабди всички свои колеги във всички ДЧ с нова реле-
вантна практика и така осигури не само добро правосъдие по 
делото, което сам разглежда, но и допринесе за постигането 
на добро правосъдие в общосъюзен план (от всяка друга на-
ционална юрисдикция). Тук – отново, както по повод всички 
централни въпроси на Правото на ЕС – от решаваща важност 
е интензивното осъществяване на сътрудничеството между 
националните и съюзните съдии136…

135 Виж в атанас СЕмов, Неадекватната уредба на преюдициално-
то запитване в българските ГПК и НПК, сп. „Общество и право“, бр. 2/19,  
стр. 3-22. Виж подробно и в атанас СЕмов, Преюдициалното запитване. 
Производството за преюдициални запитвания като гарант за добро право-
съдие и за реализация на основното право на гражданите на достъп до съд. 
Изводи за ролята на националните юрисдикции в актуалната практика на 
СЕС. Първа част“, сп. „Общество и право“, бр. 3/2016, стр. 3-22; Втора част, 
бр. 4/2016, стр. 3-19.

136 Един от тях – зам.-председателят на СЕС Антонио Тицано – го форму-
лира красноречиво: „В известен смисъл по-важни от Хартата са… съдилища-
та“! – antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits fondamentaux à la 
lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том Х, 10. 10. 2014, http: 
//evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-droits-fondamentaux-
dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-paragraphe-1. Той обаче 
приема, че съдилищата са „осъдени да се слушат и да си сътрудничат“ – пак там.
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В заключение приемам, че приложното поле на Хартата 
не е и не може да бъде по-широко от приложното поле на 
Съюзното право, но разбирането на разпоредбата на чл. 51, 
§ 1 от ХОПЕС трябва да бъде максимално широко – в смисъ-
ла, добавен от „Разясненията“ по чл. 51 – и да обхваща всич-
ки случаи на пряка и косвена приложимост (действие, дори 
въздействие) на ПЕС в правните системи на ДЧ.

Затова съдия Марек Сафян определя, че „полето на при-
лагане на Хартата е значително по-широко от полето на 
директно прилагане на Съюзното право или на неговото 
формално, техническо имплементиране в националното 
право“137. От своя страна съдия Алан Розас приема, че „може 
да се застъпи становището, че изразът „когато те прилагат 
правото на Съюза“, използван в чл. 51, § 1 от Хартата, изисква 
по-скоро широко тълкуване“138. 

Именно аспектите на това „по-широко тълкуване“ ще се 
опитам да проследя в Дял ІІ и Дял ІІІ.

137 Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union: Fields of conflict?, European university institute, Working 
paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 10.

138 Виж allan rosas, heidi kaIla, L`application de la Charte des droits 
fondamentaux de l`Union européenne par la Cour de Justice : un premier bilan, Il 
Dritto dell`Unione Europea, 1/2011.
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глава 1 
обхват на приложното поле на ХоПЕС

1. общо разбиране за обхвата 
на приложното поле на ХоПЕС
Хартата на основните права на ЕС е най-съществената 

обща мяра на Съюзното право, негова рамка и главна тран-
сверсална норма! Тя не предоставя на ЕС компетентност по 
правата на човека, а изразява неговия ангажимент за зачи-
тане на правата на човека във всички области на компетент-
ност – респ. във всички негови актове и действия. Това е сво-
еобразен обръч, който обхваща цялото Право на ЕС, пристяга 
го и хем му дава стабилност и здравина, хем не му дава да се 
„разпилява навън“ (към материи, за които не е овластен)…

Затова ми се струват неоснователни вижданията и необос-
новани опитите да се направи извод, че чл. 51 от ХОПЕС изис-
ква (от СЕС, но и от националните съдилища) ограничително 
тълкуване на обхвата на Хартата139. Показателно е дори само 
това, че според СЕС ДЧ са обвързани от ПЕС дори когато дейст-
ват в дерогация, респ. създаваното вътрешно право попада в 
неговия (респ. на ХОПЕС) обхват140 (виж подробно нататък).

След като по-горе очертах терминологичното и ценност-
ното измерение на понятието за „приложно поле“, е необхо-
димо да анализирам и материалното му измерение, което и 
практически по-важно. И веднага да посоча, че единствени-
ят годен критерий за определянето му е установяването на 

139 Виж Gráinne de búrCa, The Drafting of the European Union Charter of 
Fundamental Rights, European Law Review, 2001, p. 124, sp. p. 136-137 и lord 
GoldsMIth, A Charter of Rights, Freedoms and Principles, Common Market Law 
Review, 2001, p. 1201, sp. р. 1205.

140 Виж напр. leonard besselInk, The Member States, the National 
Constitutions and the Scope of the Charter, Maastricht Journal of European and 
Comparative Law, 2001, p. 68, sp. 79 и Francis G. JacoBs, Human rights in the 
European Union: the role of the Court of Justice, European Law Review, 4/2001, p. 
331, esp. р. 336-338.
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връзка141 между една заварена (или нова) национална прав-
на уредба (или по-общо ситуация) и Съюзното право.

Тази връзка може да бъда пряка или косвена. Подходът 
за определяне дали такава връзка е налична или отсъства 
не може да бъде формален. Няма да е достатъчно една мате-
рия да „попада в областите на предоставена компетентност 
на ЕС“, нито дори „да е формално уредена от съюзен правен 
акт/норма“, за да установим, че тази материя/ситуация има 
връзка с Правото на ЕС. Нито, обратно, е достатъчно просто 
да установим, че в дадена материя ЕС няма компетентност, 
за да приемем, че тази материя няма никаква връзка със Съ-
юзното право. Спецификата на Правото на ЕС като самостоя-
телен правен ред, приложим в правните системи на държа-
вите-членки, изисква гъвкав подход. Такъв подход може да 
бъде единствено функционален.

Повече от очевидно е, че преценката трябва да се осно-
вава не толкова на буквата, колкото на духа на Съюзното 
право. Това означава да се приложи функционален подход: 
конкретна преценка на съответната материя, респ. правна 
уредба или конкретна разпоредба – национална или съюз-
на. Разбира се, при отчитане на принципа на субсидиарност, 
както го налага и самият чл. 51, § 1, ал. 1 от ХОПЕС.

Но доколкото е неизбежно такъв подход рано или късно 
да ни доведе до ключовия въпрос за компетентността, един-
ственото ефективно разрешение е интензивното търсене на 
диалог със СЕС за постигане на валидно тълкуване (всъщ-
ност преценка) относно обхвата на конкретната съюзна нор-
ма (акт). Само с активното участие на националния съдия142 
(на всяко равнище, най-задължително за този, който се про-

141 В практиката на СЕС формулировките, които разчитат на тази „връз-
ка“, са многобройни – виж напр. заключенията на Генералният адвокат Ив 
Бот (т. 119) по дело CJue, 6. 9. 2011, Ivana Scattolon, C-108/10: „…различните 
случаи на връзка на националната правна уредба и правото на Съюза…“. Виж 
като особено показателно и дело CJCe, 4. 10. 1991, Society for the Protection of 
Unborn Children Ireland/Grogan, C-159/90, т. 31.

142 За ролята и отговорностите на националния съдия по прилагането на 
Правото на ЕС виж отново сравнително наскоро и в CJue, 8. 3. 2011, Opinion 
1/09, Draft Agreement on the European and Community Patents Court.
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изнася като последна инстанция, а неизбежно и за нацио-
налния конституционен съдия143) би могла постепенно да 
се изгради относително пълна схема (разбира се динамич-
на във времето, с оглед създаването на ново Съюзно право) 
на „граничните зони“ между Съюзното и вътрешното право 
или поне да се създаде по-разгърната система от критерии 
за определяне на връзка. 

Разбира се, практиката на СЕС може много да помогне, 
но не и да реши проблема изцяло. Така например по делото 
Dereci144 Съдът определя, че „…с оглед на Хартата Съдът тряб-
ва да тълкува правото на Съюза в пределите на предоставе-
ната на последния компетентност“ (т. 71). Непосредствено 
след това обаче (в т. 72) той приема, че „…ако …с оглед на 
фактите в главните производства прецени, че положението 

143 По делото Åkerberg Fransson генералният съдия Круз-Вилалон обръща 
специално внимание на въпроса за компетентността на СЕС и компетент-
ността на националните конституционни съдилища – Заключение на гене-
ралния адвокат г-н P. Cruz Villalȯn, представено на 12 юни 2012 г., по дело 
CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 2 и т. 35.

По делото CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 26, СЕС отново припом-
ни: „съгласно постоянната съдебна практика въпросите, които са свързани 
с тълкуването на правото на Съюза и са поставени от националния съд, …се 
ползват с презумпция за релевантност“.

Зам.-председателят на Държавния съвет (върховна административна 
юрисдикция) на Франция Жан-Марк Сове настоява, че „диалогът между 
националните върховни съдилища и Европейския съюз днес е повече от 
всякога императивна необходимост (une nécessité impérieuse) – това е цен-
тралната колона за осигуряването на стабилността на архитектурата на ос-
новните права“, но добавя: „този диалог обаче няма да е достатъчен, за да 
се постигне пълно прилагане на Хартата и ангажирането на гражданите на 
Съюза. Необходима е педагогика спрямо бенефициентите, техните адвока-
ти и националните власти, които са гарантът за ефективността и примата 
на Правото на ЕС. Особено е необходима подобна педагогика по отношение 
на националните съдии – съдии по на общо основание по Правото на ЕС 
– които именно като такива са първи по отговорност за доброто и пълно 
прилягане на Хартата“… – Jean-Marc sauVé, La Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne : évaluer et répondre aux besoins de formation des juristes 
et des autorités publiques, Bruxelles, mercredi 17 décembre 2014, www.conseil-
etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/L-application-de-la-Charte-des-droits-
fondamentaux-de-l-Union-europeenne-par-les-juristes, р. 5.

144 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11.
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на жалбоподателите в главните производства се урежда от 
правото на Съюза, запитващата юрисдикция ще трябва да 
провери дали… (отказът да им се предостави право на пре-
биваване) накърнява предвиденото в член 7 от Хартата пра-
во на зачитане на личния и семейния живот. Обратно, ако 
приеме, че положението не попада в приложното поле на 
правото на Съюза…“ (Хартата няма да е приложима и ще се 
прилага ЕКПЧ, б. м.).

Аналогично, само 2 месеца по-рано по делото Gueye et 
Salmerón Sánchez145 Съдът приема, че ако една национална 
мярка „сама по себе си… не попада в обхвата на приложното 
поле на ПЕС (Рамковото решение), във всеки случай не може 
да бъде преценявана в светлината на разпоредбите на Хар-
тата“ (т. 69), т. е. отново игнорира въпроса за „предоставени-
те компетенции“...

Очевидно самият съюзен съд нерядко подхожда твър-
де предпазливо или просто използва не съвсем ясни фор-
мулировки. И пак очевидно – прави го съвсем съзнателно: 
зам.-председателят на СЕС Антонио Тицано настоява, че „Съд-
ът… избегна създаването на генерални или окончателни де-
финиции, макар че може да се установи истинска разделител-
на линия за сферата на прилагане на Хартата. Мисля, че така-
ва линия може да се изведе само казуистично и във всички 
случаи остава трудно да се „затвори“ в една проста формула, 
било доктринална, било юриспруденциална. …Затова се из-
ползват различни формули в различните решения.“146.

Във всички случаи обаче е изключително важно да се 
разбира, че макар всяка концепция за „приложно поле“ не-
избежно да е обвързана с материалния обхват на Съюзното 
право (във връзка и с целите на ЕС по чл. 2), извън който не-
избежно попадат много широк кръг материи, ДЧ са подчи-
нени на едно уникално общо задължение – задължението 

145 CJue, 15. 9. 2011, Gueye et Salmerón Sánchez, C-483/09 & C-1/10.
146 antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits fondamentaux à 

la lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том Х, 10. 10. 2014, 
http://evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-droits-fonda-
mentaux-dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-paragraphe-1.
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за лоялно сътрудничество. Закрепено в чл. 4, § 3 от ДЕС, то 
налага (в ал. 3) на ДЧ едно общо задължение за „съюзна отго-
ворност“ (изразът мой), изразяващо се в задължението да се 
„въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застра-
шат постигането на целите на Съюза“. ДЧ всъщност са длъж-
ни да се държат по „съюзен“ начин във всяка ситуация. Това 
естествено предполага зачитане – поне на духа на Хартата –  
във всички правни актове и всички действия на ДЧ, вкл. из-
вън материите в обхвата на Съюзното право! Дори само в 
контекста на разбирането за ЕС като за „правов съюз“…

Разбира се, днес сме принудени да се задоволим само с 
тези критерии, които досегашната практика на СЕС вече е 
утвърдила147 и които (трябва да признаем) са достатъчно до-
бра основа за преценка на националния съдия.

Опит именно за очертаването на такава координатна сис-
тема от критерии, респ. начертаването на схема на допирни-
те точки, правя в следващото изложение.

1.1. Приемам, че за да се определи дали попада „в обхвата 
на приложното поле на Правото на ЕС“ (респ. дали трябва да 
е съобразена с ХОПЕС), една национална правна уредба може 
да бъде квалифицирана по един от възможните 3 начина:
 уредба по прилагането на Съюзното право (приета в 

изпълнение на съюзно задължение (най-типичен пример са 
актовете по транспониране на директива или по изпълне-
ние на регламент или на разпоредба на УД148) или заварена, 
съвместима и пряко попадаща в обхвата на съюзна норма. 
Най-типичен пример ще са националните процедурни, про-

147 Като водещи в това отношение трябва да се разглеждат решенията 
по делата CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10 (в непосредствена 
връзка с решеното в същия ден и също от Големия състав на СЕС дело CJue, 
26. 2. 2013, Melloni, C-399/11 – те заедно допринасят за „конструирането на 
съюзно конституционно пространство на основните права“, а веднага след 
това CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12 и CJue, 5. 11. 2014, Sophie Mukarubega, 
C-166/13.

148 В УД редица разпоредби (виж напр. чл. 37, 47, 55, 60, 97 и др. от ДФЕС) 
изрично  предвиждат, че ДЧ „вземат“, „приемат“, „се въздържат“, „насърча-
ват“, „предоставят“, „определят“ и дори „полагат усилия“, „се стремят“ и т. н.
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цесуални или санкционни норми, приложими към правоот-
ношения, имащи материална уредба в Правото на ЕС. Кате-
горично потвърждение на това разбиране е именно прин-
ципът на процесуална автономия на ДЧ – в редица материи 
на съюзна уредба не се предвиждат съюзни процесуални 
правила – и спрямо тези материи се прилагат годните на-
ционални процесуални правила, повечето от които именно 
„заварени“, т.е. създадени по-рано за нуждите на други пра-
воотношения!, но напълно приложими и към тези, които по-
лучават съюзна материална уредба;
 уредба в материя, която може да се определи като „из-

цяло вътрешна ситуация“ и в която няма съюзна уредба, а 
съществуващото Съюзно право няма (не може да има) ни-
какво въздействие (респ. ХОПЕС е неотносима);
 или уредба в „междинни/гранични материи“, които на 

пръв поглед не са в обхвата на предоставените на ЕС компе-
тенции или в които не е създадена съюзна уредба, но „имат 
връзка с“ (отношение към) Правото на ЕС (засегнати, повли-
яни от Съюзното право като гранични, съседни, допирни…). 
Именно тези материи, разбира се, пораждат и най-много 
практически въпроси149.

Разбира се, подобен подход навярно не би бил приет безре-
зервно. Томас фон Данвиц например е категоричен: „няма 
трета категория случаи, в които да се търсят „други крите-
рии на връзка с Правото на ЕС“. Проблемът зависи само от де-
финирането на понятието „прилагане“ (implementation)“150.

1.2. Различието обаче ми се струва по-скоро системати-
ческо, отколкото същностно. разликата не е принципна, 
а формалистична: можем да разпънем понятието „прила-
гане“, така че да обхване и материи, в които ДЧ действат по 
свои вътрешни съображения (цели), но се съобразяват със 
заварена съюзна уредба (макар и не пряко предназначена да 

149 Виж напр. делото CJue, 22. 12. 2010, DEB, C-279/09.
150 thomas Von danWItz, к. ParasChas, A Fresh Start for the Charter: 

Fundamental Questions on the Application of the European Charter of Fundamental 
Rights. Fordham International Law Journal. 35/2012, р. 1403−1413, spec. p. 1410.
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уреди същите обществени отношения); или да предпочетем 
по-широкото и гъвкаво понятие „действие в обхвата на“ и 
свързаното разбиране за отделна ситуация, в която ПЕС не е 
пряко приложимо, но въздейства и изисква съобразяване от 
страна на вътрешното право…

Други изследователи говорят пък за „три типа прилага-
не“ и въвеждат още една категория – „материи, в които по 
тълкувателни причини (напр. публичен ред) ДЧ приемат 
мерки, които могат да засягат (накърняват) упражняването 
на съюзните свободи“151.

1.3. Според мен оБщото ПравиЛо следва да бъде: „вся-
ка вътрешна норма, която има отношение към обхвана-
та/уредена от Правото на ЕС материя, попада в прилож-
ното поле на ПЕС, респ. на ХоПЕС. критерият за наличи-
ето на връзка (между вътрешната правна норма и Съюз-
ното право) може да бъде само един: има ли отношение… 
очевидно преценката е възможна единствено в конте-
кста на всяка отделна национална норма (материя) –  
в зависимост от нейните цел, предмет и обхват.

Съществените елементи на това разбиране ще проследя 
подробно нататък.

2. материален обхват на задължението на дЧ
Държавите-членки са обвързани от разпоредбите на ХО-

ПЕС „само когато прилагат Правото на ЕС“, т. е. когато дейст-
ват (или бездействат) в приложното поле на Правото на ЕС. 

2.1. От една страна, това означава, че ДЧ изобщо не са за-
дължени да се съобразяват с ХОПЕС, когато приемат мерки, 

151 l. M. dIez-PICazo, M. Fraile ortIz, L‘application de la Charte des droits 
fondamentaux de l‘Union européenne pour les tribunaux nationaux : l‘expérience 
des tribunaux contentieux administratifs; Rapport Général, ACA Europe, Madrid 
25.06.2012, цит. по: Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, European university 
institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 6.
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които не попадат в приложното поле на Правото на ЕС152. Из-
разът „само когато…“ е подвеждащ със своята категоричност 
и също показва на търсените от някои ДЧ политически вну-
шения (уж успокоителни за тяхната общественост). Въпре-
ки че материалният обхват на Правото на ЕС е относително 
ограничен, всъщност в редица материи може да се говори 
за „косвена приложимост“ на Правото на ЕС153 – и там ХОПЕС 
също ще намери приложение154. 

2.2. От друга страна обаче, ХОПЕС ще се прилага спрямо 
една ДЧ винаги, когато приема мерки по изпълнението 
на съюзна правна норма. Това е класическа постановка в 
доктрината на интеграционния съд в Люксембург: той бди 
за „съобразеността на националната правна уредба с ос-
новните права, когато националната норма е в приложното 
поле на Общностното право“155, и е категоричен, че „държа-
вите-членки също са обвързани от изискванията за защита 
на основните права в съюзния правен ред, когато прилагат 
съюзни разпоредби“. Това задължение ги ангажира незави-
симо от вида компетентност на ЕС – изключителна или по-

152 Интеграционният съд дълголетно поддържа, че ДЧ трябва да съблю-
дават защитените в ЕС основни права при „прилагането“ (implementing) 
на интеграционното право – CJCe, 25. 11. 1986, Klensch, съединени дела 
C-201/85 и С-202/85; CJCe, 13. 7. 1989, Wachauf c/ Germany, C-5/88.

153 За „косвената приложимост“ виж hans d. Jarras, Grundfragen der inner-
staatlichen Bedeutung des EG-Rechts, Heymanns, Köln, 1999, p. 99 et s. Подробно 
виж в: Christian CallIess, The Charter of Fundamental Rights of the European 
Union – in: dirk ehlers (ed.), European Fundamental Rights and Freedoms, De 
Gruyter Recht, Berlin, 2007, p. 518, spec. p. 531.

Подробно виж в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 
519 и сл.

154 Както при „спазване“ (косвено, съобразяване), така и при „прилагане“ (пря-
ко) – CJCe, 12. 12. 1996, Procedure penale contre X, C-74/95 & C-129/95. Виж напр. 
Jacqueline dutheIl de la roCher, La Charte des droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne, Jurisclasseur Europe, fascicule 160, No 35-39. Обратното виждане у Fabrice 
PICod, Les créanciers et les débiteurs des droits – in: Vers une Charte des droits fondamen-
taux de l’Union européenne, La documentations française, 2000, p. 34.

155 Пост. практика: CJCe, 18. 6. 1991, ERT, C-260/89, т. 42; CJCe, 12. 6. 2003,  
Schmidberger, C-112/00, т. 74.
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делена156, и независимо дали става дума за изпълнение на ре-
гламент157, за транспониране на директива158 или във връзка 
с друга съюзна норма. 

2.3. Така ако една ДЧ коректно прилага съюзен пра-
вен акт, който не и‛ оставя свобода на преценка, тя няма 
да носи отговорност, в случай че наруши ХОПЕС159. Ако оба-
че съюзният акт бъде отменен от СЕС на това основание, то 
автоматично нарушаващи ХОПЕС ще бъдат и националните 
актове по приложението му, респ. приложението им трябва 
да бъде прекратено. Смятам за установено, че съюзното раз-
биране за „прилагане на Правото на ЕС“ е много широко160 –  
въпреки че някои автори161 приемат, че формулата „когато 
прилагат правото на Съюза“ е по-ограничена от формула-
та „в приложното поле на Съюзното право“, изведена като 

156 Напр. относно Общата селскостопанска политика (поделена компе-
тентност): CJCe, 13. 7. 1989, Wachauf c/ Germany, C-5/88, т. 19. 

157 Пост. практика: CJCe, 24. 3. 1994, Bostock, C-2/92, т. 16; CJCe, 13. 4. 2000, 
Kjell Karlsson et a., C-292/97, т. 17, и др. 

158 CJCe, 13. 7. 2000, Ideal Tourisme, C-36/99, т. 36.
159 Това е постоянна практика на интеграционния съд – подробно виж 

в атанас СЕмов, Съдът на ЕС. Съвременно международно правораздаване – 
том ІІ, Институт по Международно право, Институт по Европейско право, С., 
2011, спец. Глава 9 „Производството срещу ДЧ“, стр. 281.

160 Виж напр. andreas Von boGdanIdI, The European Union as a human 
rights organisation? Human rights and Member State action – in: Liber amicorum 
Pierre Pescatore, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1987, p. 821.

161 Така напр. Христо ХриСтЕв, Защитата правата на човека в правото 
на Европейския съюз – в:  атанас СЕмов (съст. и ред.), Европа като правова 
общност, УИ „Св. Климент Охридски“, Институт по Европейско право, Дър-
жавна агенция за младежта и спорта, С., 2007, стр. 107: „Буквалният прочит 
на формулировката на чл. 51 от Хартата води до извода, че общностната за-
щита на правата на човека ще има по-ограничен обхват при нейното вли-
зане в сила. Могат да бъдат контролирани относно спазване на правата на 
човека само тези национални актове, които са приети в приложение на Общ-
ностното право“. Разбира се, той признава, че „като се има предвид чл. 53, 
следва да се приеме, че нормата на чл. 51 трябва да се тълкува разширител-
но, т. е. изведената в практиката на СЕО формула за обхвата на общностната 
защита на правата на човека следва да бъде прилагана и при влизане в сила 
на Хартата на основните права“.
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граница на действие на защитата на правата на човека като 
генерален принцип на Общностното право в решението по 
делото ERT162: СЕС приема, че контрол за зачитане на правата 
на човека в ЕС като основни принципи на правото е възмо-
жен и по отношение на акт, който не е приет в приложение 
на съюзна правна норма, но засяга нейното приложно поле.

3. разбиране за „пряка връзка“: „прилагане“
Връзката между една ситуация в ДЧ и Правото на ЕС 

(респ. ХОПЕС) е очевидна в случай на „прилагане“. Множе-
ство съюзни правни норми (в най-различен по ранг правни 
източници) налагат на държавите, респ. на субектите под 
тяхна юрисдикция, редица „съюзни“ задължения – било за 
действие, било за бездействие (забрани). 

По делото Melloni163 СЕС налага разбиране за възможна 
„съ-приложимост“ на ХОПЕС и националните стандарти 
(вкл. и ЕКПЧ), но при зачитане на абсолютни съюзни усло-
вия: „Чл. 53 от Хартата потвърждава, че когато акт от право-
то на Съюза изисква национални мерки за прилагане, нацио-
налните органи и юрисдикции могат да прилагат национал-
ните стандарти за защита на основните права, стига в този 
процес да не се намалява нивото на защита, предвидено от 
Хартата съгласно тълкуването на Съда, нито предимството, 
единството и ефективността на правото на Съюза“164. Това 
просто означава, че националните мерки (вкл. заварени), не 
трябва да нарушават Съюзното право (респ. ХОПЕС), когато 
попадат в неговото приложно поле.

3.1. Прилагане на съюзна разпоредба от първичен 
ранг. Редица разпоредби на УД изрично задължават държа-
вите да осъществяват определено активно поведение, изра-

162 CJCe, 18. 6. 1991, ERT, C-260/89.
163 CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т. 60.
164 Виж в същия смисъл (и от същия ден) CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg 

Fransson, C-617/10, т. 29. За него много подробно – нататък.
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зяващо се във вътрешни мерки – да „вземат“, „приемат“, „на-
сърчават“, „предоставят“, „определят“ и т. н.:
 Чл. 32 от ДЕС задължава ДЧ „взаимно да се консулти-

рат“;
 Чл. 37, § 1 от ДФЕС (относно забраната на количествени 

ограничения в търговията между ДЧ) определя, че ДЧ „при-
веждат в съответствие съществуващите държавни монопо-
ли с търговски характер...“;
 Чл. 47 от ДФЕС (относно свободното движение на ра-

ботници) налага на ДЧ „в рамките на съвместна програма да 
насърчават обмена на млади работници“;
  Чл. 55 от ДФЕС (относно правото на установяване) за-

дължава ДЧ да „предоставят на гражданите на другите дър-
жави-членки…“; 
 Чл. 60, ал. 1 от ДФЕС (относно свободата на предоставя-

не на услуги) изисква ДЧ да „полагат усилие да осъществят 
либерализация на услугите…“;
 Чл. 81, § 2, б. а от ДФЕС налага задължение на ДЧ за „вза-

имно признаване на съдебните и извънсъдебните решения 
и тяхното изпълнение…“;
 чл. 325, § 2 от ДФЕС налага на ДЧ да „приемат мерки за 

борба с финансовите измами“ и т. н.
 Разбира се, може би най-важният пример е чл. 19, ал. 

2 от ДЕС: „Държавите-членки създават правните средства, 
необходими за осигуряването на ефективна правна защита в 
областите, обхванати от правото на Съюза“.

3.2. изпълнение/прилагане на регламент. Съюзните 
регламенти са източници, които по предназначение пораж-
дат преки правни последици в ДЧ и поради това не изискват 
(а е и забранено) приемането на каквито и да било мерки, 
опосредяващи (обуславящи) действието им – напр. мерки по 
транспониране (не дай Боже „въвеждане“)165. Това са актове, 
които пряко подлежат на изпълнение в ДЧ. Изпълнението 

165 За пълната забрана на употребата на израза „въвеждане“ (като на-
пълно погрешен, а и подвеждащ!) по отношение на Правото на ЕС виж под-
робно в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017.
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на един съюзен регламент обаче може да изисква най-общо 
два вида последващи национални мерки:
 Мерки по пряко изпълнение – това са мерки, напълно 

аналогични на тези, които националните власти приемат, 
съобразно своите съответни компетенции, по прилагането 
на националните закони или подзаконови нормативни акто-
ве (нормативни, общи или индивидуални): организационни, 
бюджетни, контролни и санкционни мерки по спазването на 
съответния регламент. Независимо от автора, вида (и ранга) 
на източника, всяка такава мярка в пълна степен попада в 
обхвата на ПЕС, респ. на ХОПЕС и трябва да е напълно съо-
бразена с нея;
 Мерки по прилагане – респ. доуреждане, т.е. създаващи 

последваща вътрешна правна уредба, която конкретизира, 
допълва или улеснява прилагането на разпоредбите на ре-
гламента. Това са актове на национално нормотворчество – 
те са необходими/възможни само защото и само доколкото 
съюзният регламент изисква/допуска приемането им – по 
подобие на национален закон, който изисква приемането 
на последващ акт (напр. „правилник“) по прилагането му. В 
тези случаи съюзната норма (може да) оставя на национал-
ните власти определена свобода на преценка (например от-
носно приложимите процедури или относно санкциите за 
неспазване) – но и в този случай приетите вътрешни норми 
са в пълна степен норми „по прилагането“ на съюзна правна 
норма и като такива са мерки „в приложното поле на ПЕС“, 
респ. на ХОПЕС.

Много важно е да се отчита, че тези национални мерки (въ-
трешни правни норми) може както да са нови, приети нароч-
но (и последващо) за изпълнението/прилагането на съюзния 
регламент, така и да са стари, заварени, приети по-рано, но 
поради своя предмет (последици) да обслужват изпълнение-
то/прилагането и на приетия по-късно съюзен регламент.

И, разбира се, да се има предвид, че влизането в сила на 
един регламент може да наложи мерки по изменянето/отме-
нянето на заварени национални норми, вкл. уреждащи дру-
ги, но свързани обществени отношения.
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3.3. транспониране на директива. Мерките по транспо-
ниране на съюзна директива са най-типичният пример за 
мерки по изпълнение (в смисъла на implementation166). 

3.3.1. Всяка директива изисква от всички ДЧ, до които е 
адресирана, осъществяване на активно поведение: създава-
не на вътрешна правна уредба, уреждаща целения резултат, 
респ. постигаща възложените с директивата цели – вкл. с из-
меняне или отмяна на несъвместими заварени норми. При 
това СЕС в практиката си изисква мерките по транспони-
рането да представляват правен акт с колкото е възможно 
по-висш по ранг (по-устойчив)167. Така приетите национални 
разпоредби изцяло и безусловно попадат в обхвата на Пра-
вото на ЕС, респ. спрямо тях действа в пълна степен изисква-
нето да бъдат съобразени с ХОПЕС. 

Тълкуването и прилагането на така създадената (вкл. из-
менена) национална правна уредба изисква всеки (нацио-
налните органи и най-вече националните съдилища, но и 
частните лица) във всеки конкретен случай да взема пред-
вид зачитането на правата и спазването на принципите, зак-
репени в Хартата.

3.3.2. Именно по отношение на директивите обаче е 
уместно да се отчита, че освен конкретните (нови) „мерки по 
транспонирането“, обхватът на (приложното поле на) дирек-
тивата обхваща и „всички положения, при които национална 
правна уредба „разглежда“ или „засяга“ материя, уредена с 
директива, чийто срок за транспониране е изтекъл“168. 

166 Като категорично настоявам на български език изобщо да не се гово-
ри за каквото и да било имплементиране на каквито и да било съюзни нор-
ми! „Имплементиране“ е понятие на международното право, което е тясно и 
непригодно за мерките по изпълнение на Съюзното право!

167 CJCe, 25. 5. 1982, Commission c/ Pays-Bas, 96/81; CJCe, 2. 12. 1986, 
Commission c/ Belgique, 239/85.

168 Заключения на Генералният адвокат Ив Бот (т. 119) по делото CJue, 
Ivana Scattolon, C-108/10, където той се позовава и на CJue, 19. 10. 2010, 
Kücükdeveci, C-555/07, т. 22-26.

Виж също становището на Генералният адвокат Trstenjak по делото 
CJue, 21. 12. 2011, N. S. et a., C-411/10 & C-493/10, т. 71-81.



68

Така националните власти са длъжни не само да приемат 
нови разпоредби (за постигане на предписания с директива-
та резултат), но и да изменят (съобразят) ВСИЧКИ заварени/
стари разпоредби, които имат отношение към материя-
та, предмет на директивата, и дори да отменят тези от тях, 
които противоречат на директивата (нейните цели, общи-
те цели на ЕС, които директивата преследва, ценностите и 
„духа“ на Съюзното право в материята и т.н.) и не могат да 
бъдат съобразени с директивата чрез изменяне. 

3.3.3. По отношение на директивите СЕС е имал повод да 
установи ситуации, които, макар да са извън конкретния об-
хват на регулиране от една директива и поради това наглед 
да остават изцяло в рамките на националната компетент-
ност, са свързани с обхваната от директивата материя и по-
ради това са подчинени на съюзното изискване за зачитане 
на основните права. По делото Achughbabian169 например СЕС 
налага задължение на ДЧ за зачитане на основните права 
дори в случаите „извън обхвата на директивата“ (и изцяло 
в компетентността на националния регулатор), като напр. 
санкционните процедури170, понеже „имат отношение“ (към 
съответната директива и още по-специално към прилагане-
то на другите вътрешни норми, попадащи в нейния обхват). 
Метафорично – макар различно от личните човешки отно-
шения – „ако имам връзка с теб, то имам връзка и с всеки, с 
когото ти имаш връзка!“…

Именно поради това широко разбиране за връзка СЕС на-
лага специфичното задължение за „съобразено с/съответ-
стващо на“171 директивата тълкуване на всяка такава (има-
ща връзка) вътрешна правна норма (всяка, която предста-
влява мярка по транспонирането или поне попада в обхвата 
на директивата, дори косвено…). 

Подобно съобразено тълкуване се дължи и за всяка така-
ва вътрешна правна норма (имаща връзка с...) в светлината 

169 Виж напр. CJue, 6. 12. 2011, Achughbabian, C-329/11.
170 Виж CJue, 6. 12. 2011, Achughbabian, C-329/11, т. 48 и 49.
171 Виж подробно в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, 

стр. 463. Виж знаково спец. в CJCe, 13. 11. 1990, Marleasing, С-106/89.
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и на ХОПЕС! Затова и Генералният адвокат Кокот уточнява: 
„Съдът напълно основателно приема, че ДЧ са длъжни да 
тълкуват директивите в светлината на съюзните основни 
права за нуждите на транспонирането и прилагането (sic!). 
ДЧ трябва да се уверят, че не се осланят на тълкуване, което 
е в конфликт с основните права…“172.

4. разбиране за „косвена връзка“: „спазване“

4.1. Способност за установяване на връзка
4.1.1. Изложеното по-горе разбиране очевидно трябва да 

се приложи и спрямо всяко друго, „рефлекторно“173 действие 
(въздействие) на Правото на ЕС. Всяка такава ситуация на 
„рефлекторно въздействие“ смятам за уместно да се опреде-
ля като ситуация на „косвена приложимост“ на Правото 
на ЕС – в материи, които то не урежда пряко, но върху които 
въздейства. Логиката е заложена в чл. 19 (във връзка с чл. 4, 
§ 3) от ДЕС – задължението за съобразяване с принципа на 
ефективност на Съюзното право.

4.1.2. Примери за подобни ситуации изобилстват. Доста-
тъчно е да си припомним само един пример от българския 
опит: Съюзното право не съдържа разпоредби относно ре-
жима на собствеността в ДЧ. Съдържащите се в него обаче 
разпоредби относно свободното движение на капитали (днес 

172 Julianne kokott, Christoph sobotta, The Charter of Fundamental 
Rights of the European Union after Lisbon, European university institute, Academy 
of European Law, 2010/6, р. 1, www.eui.eu. Тя посочва практиката по де-
лата CJCe, 6. 1. 2003, Lindqvist, C-101/01, т. 87; CJCe, 26. 6. 2007, Ordre des 
barreaux francophones et germanophone and Others, C-305/05, т. 28 и CJCe,  
29. 1. 2008, Promusicae, C-275/06, т. 68. Посочва също, че подобно разбиране 
е „самоочевидно“ (като цитира Von danWItz, Grundrechtsschutz im Anwen-
dungsbereich des Gemeinschaftsrechts nach der Charta der Grundrechte – in: Fest-
schrift für Roman Herzog, р. 23), както и Peter Michael huber, Unitarisierung 
durch Gemeinschaftsgrundrechte – Zur Überprüfungsbedürftigkeit der ERT-
Rechtsprechung, EuR 2008, 190, esp. p. 196.

173 По израза на съдия Сафян – Mаrek saFJan, Areas of Application of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, European 
university institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 5.
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в чл. 62 и сл. от ДФЕС) имат „отражение“ към материята, в 
частност към евентуалните ограничения върху придобива-
нето на право на собственост над определени обекти. Пора-
ди това съществувалата в българската Конституция обща 
забрана на придобиването на земя от чужденци се оказа в 
съществено (макар и косвено!) противоречие с УД на ЕС – и 
ние, неизбежно, изменихме конституцията си (предварител-
но!), за да премахнем противоречието (несъвместимостта)…

4.1.3. Цитираните в „Разясненията“ решения на СЕС се от-
насят именно за ситуации, в които не става дума за пряко 
„прилагане“ на ПЕС174, а за „въздействие“ (изразът е мой). 
Важно е ясно да се разбира разликата между „действие“ на 
ПЕС (изискващо „прилагане“) и „въздействие“ на ПЕС (из-
искващо „зачитане“, „съобразяване“). Поради това различни 
автори използват изрази като „tangent area“ (съседна, допир-
на или свързана материя) или „connecting points“ between EU 
law and the national systems“, („допирни точки“, може „пресеч-
ни точки“). 

4.1.4. Съдия Антонио Тицано определя ясно: „Струва ми 
се, че Съдът много точно си дава сметка, че условията и хи-
потезите на прилагането (« mise en œuvre », фр.) на ПЕС в 
ДЧ са различни и разнородни (хетерогенни). Затова вместо 
да дефинира общо условията, при които може да се смята, 
че е налице прилагане на ПЕС, съюзният съд пристъпи към 
преценка in concreto на въпроса дали една вътрешна правна 
уредба „се намира в рамките“ на Правото на ЕС или „се раз-
граничава“ от него. За тази цел бяха използвани множество 
формули в множеството постановени решения, отнасящи се 
до този въпрос.“175

4.1.5. Съдия Алан Розас пък приема, че „изразът „когато 
те прилагат правото на Съюза“ (when they apply) …изисква 

174 Така Julianne kokott et Christoph soBoTTa, The Charter of Fundamental 
Rights of the European Union after Lisbon, European university institute, Working 
paper AEL 2010/6, www.eui.eu, esp. p. 7.

175 antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits fondamentaux à 
la lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том Х, 10. 10. 2014, 
http://evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-droits-fonda-
mentaux-dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-paragraphe-1.



71

по-скоро широко тълкуване“ и „това, което е важно с оглед 
на практиката на Съда, е наличието (във вътрешното право –  
б. м.) на елемент, който да има връзка с това право“176. 

4.1.6. По този въпрос има и съществен български принос. 
В определението по делото Аспарухов/Естов СЕС приема, че 
в случай на преюдициално запитване за тълкуване на ХОПЕС 
е задължително запитващата национална юрисдикция да 
представи „ясно очертана връзка“ между приложимата въ-
трешна и относимата съюзна правна норма, което позволя-
ва да се установи, че става дума за „мярка по прилагане или 
по друг начин свързана с това право“177! Това „ИЛИ“ и най-ве-
че формулата „по друг начин“ показват ясно разбиране за 
разликата между „мярка по прилагане на ПЕС“ и „мярка в 
обхвата на ПЕС“!

4.1.7. От това разбиране обаче произтича и същественото 
задължение на националния съдия винаги, когато е изпра-
вен пред ситуация на съмнение дали е налице връзка (на-
пример поради настояването на една от страните спрямо 
вътрешната норма да се приложи/спази ХОПЕС, което става 
масова практика), да положи максимални усилия да уста-
нови аргументирано дали са налице „елементи на връзка“ 
(съществена или поне „достатъчна“), а ако не може сам да 
установи това, да отправи преюдициално запитване до СЕС 
именно с този въпрос (за тълкуване на съответната съюзна 
норма с цел установяване на нейния обхват), преди евенту-
ално да стигне до въпроса за тълкуването на ХОПЕС (за коя-
то при положителен отговор на първия въпрос – наличие на 
връзка – вече е установил, че е приложима).

4.1.8. И още едно ключово важно задължение на нацио-
налния съдия – преди всичко друго да установи дали де-
лото има връзка с Правото на ЕС. И ако установи такава 
връзка – и след това има съмнения относно приложима или 
относима съюзна правна норма, поради което реши да опра-

176 аllan rosas, h. kaIla, L’application de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne par la Cour de justice – un premier bilan. Il Diritto dell’Unione 
Europea, 1/2011.

177 CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10, т. 14. 



72

ви преюдициално запитване до СЕС – да докаже („посочи 
ясно“, обоснове) наличието на такава връзка в определе-
нието, с което отправя запитването.

4.1.8.1. В делото Аспарухов/Естов става ясно, че ВАС не е 
направил това: „Определението за преюдициално запитва-
не не сочи нито едно конкретно обстоятелство, позволява-
що да се счита, че (националният акт – б. м.) представлява 
мярка за прилагане на правото на Съюза или по друг начин 
е свързано с това право“! И дори самото дело е реферирано в 
Сборника на практиката на СЕС с „Липса на връзка с правото 
на Съюза – Явна липса на компетентност на Съда“178.

4.1.8.2. През 2014 г. по делото Pelckmans Turnhout179 Съдът 
ясно настоя, че в преюдициалното запитване трябва да се 
изложат причините, поради които запитващата юрисдикция 
има въпроси относно тълкуването или валидността на раз-
поредба на правото на Съюза, както и установената от нея 
връзка между тези разпоредби и съответното национално 
законодателство. В конкретния случай „актът за преюди-
циално запитване не съдържа никакви конкретни данни, 
позволяващи да се приеме, че обсъжданото в главното про-
изводство правоотношение попада в обхвата на правото на 
Съюза“. И дори „в акта за преюдициално запитване изобщо 
не е установено спорът да има връзка с някоя от посочените 
от запитващата юрисдикция хипотези, предвидени в разпо-
редбите на Договора“180. 

4.1.8.3. Съдът постоянно припомня разпоредбата на  
чл. 94, б „в“ от Процесуалния правилник на Съда – възпро-
изведена еднозначно и обяснително в Препоръките на Съда 
към националните юрисдикции181. Той отказва да се произ-
несе, ако „запитването не съдържа минимума от обяснения 

178 Виж на http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=79012&pageIndex=0&doclang=bg&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&c
id=14300818.

179 CJue, 8. 5. 2014, Pelckmans Turnhout, C-483/12
180 Т. 16, 20, 22, 23, 26, 27 и в диспозитива
181 Актът на запитването трябва да излага „установената от запитващата 

юрисдикция връзка между съюзните разпоредби и националното законо-
дателство, приложимо в главното производство“ – Препоръки към нацио-
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за връзката“182 или „преюдициалното запитване не съдържа 
данни, които да позволяват да се приеме, че спорът в главно-
то производство е свързан с тълкуването или прилагането 
на норма от правото на Съюза извън нормите на Хартата“183.

4.1.8.4. Разбира се, както адвокатът в искането си пред на-
ционалния съдия, така и съдията в запитването си до СЕС, 
може да не е напълно прецизен – да не се е справил сам имен-
но с преценката кои точно съюзни правни норми са прило-
жими/относими към ситуацията. СЕС се отнася относително 
толерантно: „Що се отнася до релевантността на посочените 
(от националния съдия – б. м.) разпоредби, от постоянната съ-
дебна практика следва, че посочването от запитващата юрис-
дикция във формулирания от нея преюдициален въпрос на 
някои разпоредби от правото на Съюза не е пречка Съдът да 
даде на тази юрисдикция всички насоки за тълкуване, които 
могат да бъдат полезни за решаване на делото, с което е сези-
рана, независимо дали ги е посочила във въпросите си“184. 

4.1.8.5. Тъкмо затова обаче е важно съдията да посочи ясно 
в запитването основните факти и тяхната правна квалифи-
кация: „задачата на Съда е да изведе от цялата предоставена 
от националния съд информация, и по-специално от моти-
вите на акта за преюдициално запитване, разпоредбите от 

налните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания 
(ОВ, 2019/C, 380/01), т. 15, трето тире:.

182 CJue (Опр), 11. 12. 2014, Stylinart, C-282/14
183 CJue (Опр), 25. 2. 2016, Aiudapds, C-520/15, т. 21 и 23. Аналогично 

виж преди това и в CJue, 2. 7. 2015, Gullotta и Farmacia di Gullotta Davide & C., 
C-497/12.

Разбира се, длъжни сме да признаем, че и в това отношение СЕС не е осо-
бено последователен – понякога той не смята за нужно да акцентира върху 
липсата в акта за преюдициално запитване на анализ/аргументи за връзка-
та между приложимото вътрешно право (ситуацията) и Съюзното… – виж 
напр. наскоро CJue (голям състав), 6. 10. 2015, Delvigne, С-650/13, т. 24.

184 CJue, 26. 9. 2013, Texdata, C-418/11, т. 35. Виж също CJue, 10. 2. 2011, 
Vicoplus et a., съединени дела C-307/09-C-309/09, т. 22 и CJue, 22. 3. 2012, 
Nilaş et a., C-248/11, т. 31.
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правото на Съюза, които изискват тълкуване предвид пред-
мета на спора“185.

Така въз основа на вече немалка практика на СЕС186 (и на 
самата философия на разпоредбата на чл. 51, § 1 от ХОПЕС, 
очертана по-горе) може да се приеме, че централно е изис-
кването за установяване на „елемент“, който да има дос-
татъчна връзка с правото на Съюза.

4.2. Установяване на косвена връзка. Ситуациите, които 
позволяват установяване на такъв „елемент“, са многообраз-
ни и изискват разграничаване с цел по-добро разпознаване.

4.2.1. Когато съюзна правна норма налага (изрични или 
подразбиращи се) задължения за действие на ДЧ. 

Още преди приемането на ХОПЕС СЕС определя, че кога-
то ДЧ приема собствени правни норми, целящи „прилагане 
на нормативна схема, закрепена в съюзна норма“, тя прила-
га ПЕС и така е обвързана от неговите генерални принципи 
(респ. по-късно – и от ХОПЕС)187. По делото Wachauf188 СЕС се 
произнася относно националната уредба на пазара на мляко 
в приложение на съюзната уредбата (с регламент от 1984 г.). 
Аналогично по делото Karlsson189 СЕС преценява дали швед-
ският закон по прилагане на регламента е съобразен с прин-
ципа на равно третиране (от ХОПЕС).

По делото N. S.190 СЕС определя, че ДЧ прилага ПЕС и е об-
вързана от неговите генерални принципи (респ. и от ХОПЕС) 

185 CJue, 26. 9. 2013, Texdata, C-418/11, т. 35. Виж също CJue, 27. 10. 2009, 
ČEZ, C-115/08, т. 81 и CJue, Idryma Typou, C-81/09, т. 31.

186 Виж напр. CJCe, 13. 6. 1996, Maurin, C-144/95 и CJCe, 18. 12. 1997, Anni-
baldi, C-309/96, както и CJCe (опр.), 6. 10. 2005, Vajnai, C-328/04 и, разбира се, 
CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10 – виж подробно нататък.

187 Виж подробно в stefan VoGenauer, stephen WeatherIll, General 
Principles of Law. European and comparative perspectives, Bloomsbury, 2017

188 CJCe, 13. 7. 1989, Wachauf, 5/88.
189 CJCe, 13. 4. 2000, Kjell Karlsson et a., C-292/97.
190 CJue, 21. 12. 2011, N. S. et a., C-411/10 & C-493/10.
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и когато имат „свобода на преценка, дискреция“ при изпъл-
нението на приложимите съюзни норми. 

4.2.2. Особено полезното за разбирането на понятието за 
връзка с Правото на ЕС – на плоскостта на целите на въ-
трешната правна уредба – вече при действието на ХОПЕС е 
произнасянето на СЕС по делото Florescu191.

4.2.2.1. Жалбоподателите в главното производство по 
това дело са румънски магистрати (г-жа Florescu и др.), кои-
то извършват и дейност като университетски преподавате-
ли. След повече от 30 г. работа като магистрати те се пенси-
онират и получават пенсия, която съгласно действащия към 
онзи момент национален закон са можели да кумулират с 
доходите си от преподавателска дейност. В контекста на ико-
номическата криза обаче е приет нов закон, който забранява 
това кумулиране. Румънският конституционен съд обявява 
закона за конституционосъобразен. 

4.2.2.2. Жалбоподателите подават жалба против решение-
то за спиране на изплащането на пенсиите им, като поддър-
жат, че новият закон противоречи на ДЕС и ХОПЕС. Жалбата 
им е отхвърлена на първа и втора инстанция. По повод ка-
сационната жалба регионалният апелативен съд на област 
Alba Iulia отправя преюдициално запитване до СЕС за тълку-
ване на чл. 17 от ХОПЕС (право на собственост) във връзка с 
чл. 6 от ДЕС – за да прецени дали приложимата вътрешна 
норма е съвместима с Правото на ЕС.

4.2.2.3. Съдът разбира се първо проверява дали тази въ-
трешна норма „прилага правото на Съюза“ – за да определи и 
дали Хартата е приложима. Запитващата юрисдикция изрич-
но посочва, че въпросният закон е приет в изпълнение на 
задълженията на Румъния по прилагането на предвидени в 
Меморандум за разбирателство192 (икономическа програма, 
позволяваща ѝ да ползва механизма за финансова подкрепа 
на платежния баланс). В него се предвижда задължение за 
намаляване на разходите за заплати в публичния сектор и 

191 CJue (голям състав), 13. 7. 2017, Florescu e a., C-258/14.
192 Меморандум за разбирателство между ЕО и Румъния от 23 юни 2009 

г., сключен на основание чл. 143 от ДФЕС.
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реформа на пенсионната система. Затова Съдът констатира, 
че разпоредбата (за забрана на разглежданото в главното 
производство кумулиране), преследва целите и служи за 
изпълнението на задълженията, поети от Румъния в ме-
морандума за разбирателство, който е част от правото на 
Съюза193. 

4.2.2.4. Съдът потвърждава, че меморандумът оставя на 
Румъния поле за преценка при определянето на мерките с 
оглед най-добро изпълнение на задълженията – но „мерки в 
рамките на правото на преценка, което ѝ е предоставено 
с акт на правото на Съюза“, са „прилагане на правото на 
Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 от ХОПЕС194. 

Освен това целите, поставени в меморандума и приетото 
за прилагането му Решение на Съвета195, са достатъчно под-
робни и точни, за да позволят да се приеме, че забраната в 
националния закон има за цел прилагането на меморандума 
и решението – респ. на правото на Съюза, поради което Хар-
тата е приложима към спора в главното производство196.

4.2.3. Когато ДЧ действа в обхвата на компетентността на 
ЕС197. Понятието „когато прилагат ПЕС“ не следва да се огра-
ничава само до технически действия (напр. транспониране) –  
то включва например и режима на санкциите при неприлага-
не на съюзна норма или дори при неприлагане на вътрешна 
норма по приложение на съюзна. Включва се и приложимото 
процесуално право (административно, гражданско, дори на-
казателно!). Така ХОПЕС ще има отношение към процеса, по 
който се осъществява/защитава вътрешната правна норма, 

193 Т. 31, 45 и 47.
194 Виж по-горе аналогично и еднозначно в CJue, 21. 12. 2011, N. S., 

C-411/10 & 493/10. 
195 И приетото за прилагането му Решение на Съвета от 6 май 2009 годи-

на за предоставяне на средносрочна финансова помощ от страна на ЕС на 
Румъния, ОВ L 150, 13. 6. 2009, стр. 8).

196 Т. 48.
197 През 2014 г. по делото CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 20 СЕС 

посочва, че „с оглед на Хартата Съдът трябва да тълкува правото на Съюза 
в пределите на предоставената му компетентност“ (като препраща и към 
CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11), виж подробно нататък.
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имаща отношение към съюзна. Приложимо в пълна степен 
ще е и общото задължение за „вземане на всички мерки“ по 
силата на принципа на лоялно сътрудничество (по чл. 4,  
§ 3 от ДЕС). 

„Всички общи и специални мерки“, изискващи се от чл. 4,  
§ 3, очевидно включват и мерки в материи, които не попадат 
в обхвата на съюзните компетенции или нямат пряка съюз-
на уредба, но косвено имат отношение към нея (респ. към 
тези компетенции) и е в обхвата на ПЕС, в неговото „прилож-
но поле“. Нека направим не особено академичното сравне-
ние с горски лов: изстрелът е прицелен и куршумът (съюз-
ната норма) е насочен към и попада в една дива животинка 
(„прилага се“), но гърмежът от изстрела отеква нашироко 
(и също оказва въздействие, напр. подплашва много други 
животинки). Така куршумът не улучва и не убива друга жи-
вотинка, но гърмежът я прогонва – и макар да не можем да 
кажем, че стрелецът я е улучил, нито дори че се е целил в нея, 
е напълно вярно, че я е прогонил – респ. съюзната норма е 
прогонила (наложила неприлагането на) противоречащата 
ѝ вътрешна, макар че не е приложена вместо нея или дори не 
се отнася до нея (респ. до същата ситуация)!… 

4.2.3.1. СЕС нееднократно се е позовавал на този принцип, 
за да установи задължения на ДЧ, които не са очевидни (из-
рично произтичащи от конкретна съюзна норма) – например 
по отношение на задължението за приемане на санкции198 
за неприлагане на съюзна норма199. СЕС често прибягва до 
комбинация между чл. 4, § 3 от ДЕС (стария чл. 10 от ДЕО) и 
друга, конкретна съюзна норма, за да очертае пълния кръг 
задължения на ДЧ, произтичащи от нея, въпреки че нейното 

198 Въпреки че една от ключовите отлики на ЕС от федералната държав-
ност е запазеният за държавите-членки (като тяхна изключителна компе-
тентност!) монопол над принудата. Но и по отношение на принудата ДЧ са 
обвързани с общото задължение да прилагат релевантните съюзни норми 
за защита на основните права!

199 CJCe, 21. 9. 1989, Commission/Grèce, 68/88, т. 22-28; CJCe, 8. 7. 1999, 
Nunes et de Matos, C-186/98, т. 9-14; CJCe, 15. 1. 2004, Penycoed, C-230/01, т. 33-
38; CJCe, 5. 7. 2007, Ntionik et Pikoulas, C-430/05, т. 52-53.
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собствено съдържание не налага изрично такива задълже-
ния200.

4.2.3.2. По делото McB201 СЕС споделя разбирането за необ-
ходимост да се прокара ясно разграничение между съюзната 
и националната компетентност202 – в случаите на съмнение 
дали дадена национална правна уредба попада в обхвата на 
ПЕС (и поради това трябва да е съобразена с ХОПЕС)203. 

4.2.3.3. Това разграничение обаче има за цел всъщност 
да очертае материите в съюзна и материите в национална 
компетентност, за да може по-ясно да се установи наличи-
ето (или отсъствието) на връзка, мост, между тях. Именно 
възможността за установяване на такива връзки (мостове) 
обаче води до по-широко разбиране за „обхват на Съюзното 
право“, което неизбежно означава и по-широк обхват на съ-
юзните компетенции204. 

200 CJCe, 7. 12. 2000, de Andrade, C-213/99, т. 18-19; CJCe, 30. 9. 2003, Inspire 
Art, C-167/01, т. 61-62; CJCe, 16. 10. 2003, Hannl-Hofstetter, C-91/02, т. 17; CJCe, 
3. 5. 2005, Silvio Berlusconi et a., C-387/02, C-391/02 & C-403/02, т. 63-64.

201 CJue, 5. 10. 2010, McB, C-400/10 PPU, нека споменем, че това дело е гле-
дано по реда на спешно преюдициално производство (PPU).

202 „Съгласно § 2 от чл. 51 Хартата не разширява приложното поле на пра-
вото на Съюза извън компетенциите на Съюза. ...Така с оглед на Хартата Съд-
ът трябва да тълкува правото на Съюза в пределите на предоставената на 
последния компетентност“ (т. 51), а „…Хартата трябва да се вземе предвид 
единствено за целите на тълкуването на (съюзната разпоредба, в случая ре-
гламента „Брюксел 2“ ), без да се преценява самото национално право“ (т. 52 
от мотивите на решението по дело McB).

Впрочем пак по това дело СЕС потвърждава разбирането си за презумп-
ция (макар несъмнено оборима – сезиран надлежно, Съдът винаги може да 
установи обратното) за съобразеност на съюзен правен акт с Хартата, до-
колкото в самия акт (мотивите) се съдържат изрични гаранции за това („…
от съображение 33 от Регламент № 2201/2003 следва, че последният зачита 
основните права и спазва принципите на Хартата…“, т. 60).

203 Подробно виж в Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, European university 
institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 11.

204 Съдия Сафян посочва ясно: „Хартата може да се превърне в инстру-
мент, който модифицира вертикалното разпределение на компетенциите 
между ЕС и ДЧ.“ Разбира се, той бърза да се застрахова и веднага след това 
добавя: „…това ще стане в пълно съгласие с логиката и концепцията на ав-
торите на Хартата и няма да разклати вертикалното разделение на компе-



79

Така Хартата, без в никакъв случай да разширява компе-
тенциите на ЕС (т. е. без да му дава нови или да разширява 
обхвата на предоставените компетенции), всъщност разши-
рява тяхното тълкуване, т.е. представата за заварения им об-
хват (преди влизането в сила на ХОПЕС)!

4.2.3.4. По делото Pfleger правителствата на няколко ДЧ 
(Австрия, Белгия, Нидерландия и Полша) излагат съобра-
жения, че ХОПЕС „не е приложима в… нехармонизираната 
област“ и такава материя „не представлява прилагане на 
правото на Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 от ХОПЕС“205. СЕС 
обаче налага ясно разбирането, че водещ критерий е не дали 
материята е „хармонизирана“ (уредена от ПЕС), а дали има 
връзка, въздействие: „…всъщност от постоянната практика 
на Съда по същество следва, че основните права, гарантира-
ни в правния ред на Съюза, трябва да се прилагат във всички 
случаи, уредени от правото на Съюза“206. Съобразяването с 
Правото на ЕС „включва приложното поле на ансамбъла на 
съюзни правни норми, дори ансамбъла на приложните поле-
та на неговите компетенции“207.

4.2.4. Дали е вярно обаче, че „в обхвата на ПЕС“ попада не 
всяка материя, в която ЕС разполага с предоставена компе-
тентност, а само тази, в която компетентността на ЕС е уп-
ражнена (само когато ЕС е действал)? Достатъчно ли е ЕС 
да има компетентност в дадена материя, за да попада тя (с 
всички „свързани“ национални мерки) в „обхвата на ПЕС“? 
Изразът на съюзния конституционен законодател е имен-
но „обхват на ПЕС“, респ. „приложното поле на ПЕС“, което 

тенциите“… – Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union: Fields of conflict?, European university institute, 
Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 14.

Виж също a. knooCk, The Court, The Charter and the vertical division of 
powers in the European Union, Common Market Review, № 42, 2005, p. 367-398.

205 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 30.
206 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 33.
207 Vlad ConstantInesCo, Valérie MIChel, Compétences communautaires, 

Répertoire Dalloz de droit communautaire, n° 140 et s.; F. FInes, Le champ 
d’application, reflet des compétences communautaires ?, RAE-LEA, 2003-2004, p. 
37 et  s., spéc. p. 38.
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предполага изискване да е създадено, да съществува (пози-
тивно) Съюзно право в материята. Очевидно законодателят 
не е пожелал да използва израза „в (обхвата на) компетенци-
ите на ЕС“, което би оставило без значение дали ЕС е упраж-
нил компетенциите си, т. е. дали има Съюзно право. 

Редица автори приемат, че ХОПЕС може да се прило-
жи само в материи, по отношение на които ЕС е упражнил 
своята компетентност208. Необходимата „връзка“ може да се 
установи само по повод „свързани“ национални и съюзни 
разпоредби, т.е. наличието на съюзни правни норми е задъл-
жително: съюзната компетентност трябва да е упражнена, 
за да попада дадена национална уредба „във връзка“ със съ-
юзна209. За съжаление основание да се мисли по такъв начин 
сякаш дава и скорошното решение (март 2014 г.) по делото 
Siragusa210 (виж нататък). 

Подобно разбиране обаче изглежда противоречи на „Разяс-
ненията“ по чл. 51, § 1 (предвид цитираната съдебна практика 

208 Filippo FontanellI, Hic Sunt Nationes: The Elusive Limits of the EU Charter 
and the German Constitutional Watchdog, European Constitutional Law Review 
2013, р. 315-334; Paul YoWell, The Justiciability of the Charter of Fundamental 
Rights in the Domestic Law of Member States – in: Peter M. huber (ed.), The EU and 
National Constitutional Law, Munich, Boorberg, 2012, р. 107-123, spec. 114-123.

Виж също steve Peers, The Rebirth of the EU’s Charter of Fundamental Rights, 
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 13/2013, p. 283-309, spec. р. 
298 и thomas Von danWItz, к. ParasChas, A Fresh Start for the Charter: 
Fundamental Questions on the Application of the European Charter of Fundamental 
Rights. Fordham International Law Journal. 35/2012, р. 1403−1413

209 Виж напр. виждането на генералния адвокат Саша Прешал – sacha 
PreChal et a., The Principle of Attributed Powers and the ‘Scope of EU Law’ – 
in: leonard besselInk et a. (eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the 
European Union, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2011, р. 213.

Виж и Заключенията на генералния адвокат Sharpston по дело CJCe, 
2011, Ruiz Zambrano, C-34/09, т. 173.

210 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 18: „Съдът вече е имал повод да пос-
танови, че доколкото чл. 191 от ДФЕС се отнася до действие на Общността, 
частноправните субекти не могат да се позоват на тази разпоредба, за да из-
ключат прилагането на национална правна уредба в областта на политика-
та на околната среда, когато липсва правна уредба на Съюза, приета на осно-
вание на чл. 192 от ДФЕС, уреждаща специално съответната хипотеза“. СЕС 
препраща и към своето решение CJue, 9. 3. 2010 г. ERG et a., C-378/08, т. 46.
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относно основните права, преди Хартата), а и всъщност би до-
вело по по-ограничено приложение на Хартата, в сравнение с 
основните правни принципи (виж нататък т. 4), респ. защита-
та на основните права би била намалена, вместо разширена!

4.2.5. Доказано вярно е обратно: това, че една материя не 
попада (формално) в нито една от (изрично и изчерпателно 
изброените след ДЛ в чл. 3-6 от ДФЕС) компетенции на ЕС, не 
означава непременно, че тя е извън обхвата на („приложното 
поле на“) ПЕС (и ХОПЕС). Богата практика на СЕС налага мно-
го ясно разбирането, че Правото на ЕС може да бъде „при-
ложимо“ („относимо“) и в материи, в които ЕС няма ком-
петентност211! Именно тук проличава особено важната раз-
лика между „обхват на компетенциите“ и „обхват на ПЕС“212. 

СЕС е имал редица поводи да прокара това разграничение 
и да потвърди, че една материя „попада в обхвата на Съюз-
ното право“, въпреки че строго погледнато не е обхваната 
от някоя от предоставените на ЕС компетенции: например 
в материята на преките данъци213; някои аспекти на социал-
ното осигуряване214; на общественото здраве215; на образова-
нието216 и др.

4.2.6. Важно за доброто разбиране на този деликатен и 
важен въпрос е и българското дело Аурубис България217 от 
2011 г. 

211 Виж loïk azoulaI, La formule des compétences retenues devant la Cour de 
justice de l’Union européenne – in: e. neFraMI (dir.), Objectifs et compétences dans 
l’Union européenne, Bruylant, 2013, p. 341.

212 Виж напр. heidi kaIla, The Scope of Application of the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union in the Member States – in: Pascal Cardonnel, allan 
rosas and nils Wahl, Constitutionalising the EU Judicial System : Essays in 
Honour of Pernilla Lindh, Oxford, Hart Publisher, 2012, p. 291-315.

213 CJCe, 14. 2. 1995, Schumacker, C-279/93, т. 21.
214 CJCe, 28. 4. 1998, Kohll, C-158/96, т. 17 и 19.
215 CJCe, 16. 5. 2006, Watts, C-372/04, т. 92.
216 CJCe, 11. 9. 2007, Schwarz, C-76/05, т. 70; CJCe, 23. 10. 2007, Morgan, 

C-11/06, т. 24; CJCe, 11. 9. 2008, Commission/Allemagne, C-141/07, т. 23 и 25.
217 CJue, 31. 3. 2011, Аурубис България, C-546/09.
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4.2.6.1. СЕС приема, че съюзните разпоредби „намират 
приложение в главното производство единствено въз осно-
ва на нормите на българското право“218… 

4.2.6.2. Той предлага една много съществена от гледна 
точка на това изследване формулировка: „съгласно трайно 
установената практика СЕС е компетентен да дава отговор 
на зададените от националните съдилища въпроси, дори ко-
гато фактите в главното производство са извън приложното 
поле на правото на Съюза, ако правната уредба в нацио-
налното законодателство на непредвидените в правото на 
Съюза положения е съобразена с уредбата в това право“219. 

4.2.6.3. СЕС извежда това разбиране по много категоричен 
начин: „Съгласно практиката на Съда за правния ред на Съ-
юза е налице явен интерес от еднакво тълкуване на всички 
разпоредби от правото на Съюза, независимо от изисквания-
та за прилагането им, за да се избегнат бъдещи различия в 
тълкуването“220.

Според мен е повече от очевидно, че именно „правният 
ред на Съюза“ изисква („има интерес“ от) разбирането за 
широко въздействие на съюзните правни норми, дори из-
вън „приложното поле на Правото на ЕС“. Това ни позволява 
да приемем, че „обхватът“ на Правото на ЕС е по-широк не 
само от „приложното поле“ на Правото на ЕС, но несъмне-
но и от „обхвата на компетенциите“ на ЕС! 

218 „…И по-специално на чл. 59, ал. 2 и на чл. 60, ал. 1 от Закона за ДДС, 
които препращат към митническото законодателство, доколкото гласят, 
че когато съгласно митническото законодателство възникне задължение 
за заплащане на лихви върху митните сборове по митническо задължение, 
възниква и задължение за заплащане на лихви върху несъбрания данък и 
съответно че този данък се внася в бюджета по реда и в сроковете, предви-
дени за заплащане на митните сборове.“ – CJue, 31. 3. 2011, Аурубис България, 
C-546/09, т. 23.

219 CJue, 31. 3. 2011, Аурубис България, C-546/09, т. 24, подчертаването в 
цитата е мое.

220 СЕС сам посочва редица свои предходни решения: CJCe, 17. 7. 1997, 
Giloy, C-130/95, т. 19-28; CJCe, 11. 10 2001, Adam, C-267/99, т. 23-29; CJCe, 15. 1. 
2002, Andersen og Jensen, C-43/00, т. 15-19; CJCe, 16. 3. 2006 Poseidon Chartering, 
C-3/04, р. 14-19 и CJue, 21. 10. 2010, Eredics et Sápi, C-205/09, т. 33.
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Еднообразното и правилно тълкуване и прилагане на 
всички съюзни разпоредби (което СЕС налага упорито като 
иманентна необходимост за единния съюзен правен ред) из-
исква „обхватът“ на Правото на ЕС да включва дори на тези 
национални разпоредби, които уреждат въпроси, които не 
са уредени (пряко) от Съюзното право, но са „съобразени 
с него“. Затова СЕС се обявява за компетентен да тълкува 
(преюдициално) и тези съюзни разпоредби, които (очевид-
но) не са приложими в дадена национална ситуация, но с 
които приложимата национална правна уредба е съобразе-
на221.

4.2.6.4. Още по-очевидно е това разбиране според след-
ващите съображения на Съда: дори в материи, където ЕС 
няма компетентност и компетентна е единствено държава-
та (като уредбата на санкциите, по-общо „монопола на при-
нудата“…) – приложимите национални разпоредби (нови 
или заварени) задължително спазват Правото на ЕС и 
зачитат неговите генерални принципи222! „При липсата 
на хармонизация на законодателството на Съюза в тази об-
ласт държавите-членки са компетентни да изберат санкци-
ите, които според тях са подходящи. Все пак те са длъжни да 
упражняват тази компетентност при спазване на правото на 
Съюза и на неговите генерални принципи“223.

На тази основа съюзният съд потвърждава, че всяка на-
ционална санкционна норма (или по-общо процедура/про-
изводство224), макар изцяло в обхвата на свободната прецен-
ка на националните власти, безусловно трябва да бъде съо-
бразена с принципа за законоустановеност на нарушенията 

221 И, наглед изненадващо, обявява това запитване за допустимо (CJue, 
31. 3. 2011, Аурубис България, C-546/09, т. 25) и дава богато (вкл. граматиче-
ско и телеологическо!) тълкуване на Митническия кодекс на ЕС (т. 26-34, а 
и по-нататък), сам по себе си неприложим по делото по същество пред на-
ционалния съдия...

222 Principes généraux, general principles…
223 CJCe, 7. 12. 2000, De Andrade, C-213/99, т. 20 и CJCe, 16. 10. 2003, Hannl-

Hofstetter, C-91/02, т. 18.
224 Виж в същия смисъл и делото Akerberg, разгледано подробно нататък.
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и наказанията225 (като генерален принцип на Правото на ЕС). 
Този принцип налага изисквания именно и по отношение на 
приложимия национален закон (въпреки свободата на пре-
ценка на ДЧ)226. Свободата на преценка на държавата не се 
подлага на съмнение – но не трябва да има съмнение и за 
това, че тя не е неограничена – това е „обвързана свобода“ 
(изразът мой). И при най-малкото несъответствие „генерал-
ните принципи на правото на Съюза (и по-специално прин-
ципът на законоустановеност на нарушенията и наказани-
ята) не допускат…“227 несъобразени с тези принципи нацио-
нални норми228.

Както ще имаме повод нататък подробно да проследим 
(т. 4), практиката относно основните/генералните принци-
пи на Правото на ЕС е приложима и по отношение на ХОПЕС, 
респ. всички случаи на приложимост на генералните прин-
ципи са и случаи на приложимост на ХОПЕС, доколкото прос-
то са случаи в обхвата на ПЕС.

4.2.7. Сложността на разграничението между „приложимо“ 
и „относимо“ Съюзно право произтича както от самата осо-
бена природа на съюзния правен ред (ЕС е властови съюз на 
суверенни държави), така и от произтичащото от нея голямо 
многообразие на видове съюзни правни инструменти229, при-
ложими (или „относими“) към много широк и все по-широк230 
кръг материи. Защото ЕС е „все по-тесен съюз“, поне засега…

225 CJue, 31. 3. 2011, Аурубис България, C-546/09, т. 42: „Сред тези принципи 
обаче е и принципът за законоустановеност на нарушенията и наказанията“ –  
виж CJCe, 3. 5. 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, р. 46.

226 В частност: да определя ясно нарушенията и наказанията, с които те 
се санкционират.

227 CJue, 31. 3. 2011, Аурубис България, C-546/09, т. 43 от мотивите и т. 3 от 
диспозитива на решението на СЕС.

228 В случая: не допускат националните власти да прилагат санкция за 
митническо нарушение, която не е изрично предвидена от националното 
законодателство.

229 Виж подробно в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2019.
230 CJue (Пленум), 18. 12. 2014, Становище 2/13, т. 157: „Както Съдът е за-

явявал многократно, за разлика от обикновените международни договори 
Учредителните договори на Съюза са създали нов правен ред, който има 
свои собствени институции и в чиято полза членуващите в него държави са 
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4.2.7.1. Дълбокият смисъл на целия съюзен правен ред – и 
естественото поради това изискване ДЧ да създадат „необхо-
димите правни средства за осигуряване на ефективна правна 
защита“ (и то „в областите, обхванати от Правото на ЕС“, спо-
ред чл. 19, § 1, ал. 2 от ДЕС) – предполага и широка палитра от 
национални мерки, далеч не всички сред които са мерки по 
„транспониране“ или дори по-общо за „хармонизиране“ или 
просто „прилагане“ на Съюзното право. Това ще са мерки по 
„съобразяване със Съюзното право“ – и именно те, без да са 
(строго технически) мерки по прилагането (implementation), 
ще са мерки в обхвата на (във връзка с) Правото на ЕС (in the 
scope of Union law231). 

Това е механизъм (съюзен, но изрично закрепен от суве-
ренния конституционен законодател – ДЧ) за гарантиране 
на полезния ефект (effet utile). Той „цели да покаже ясно, че 
прилагането на Съюзното право отива отвъд предмета на 
хармонизацията и пряката имплементация и следователно 
по-далеч от нормотворческите компетенции на съюзните 
институции“232. 

4.2.7.2. Може би най-красноречив пример е материята на 
наказателното право, което „не е обхванато от каквато и да 
било хармонизация, но е естествено вътрешните (на ДЧ) на-

ограничили във все по-широки области своите суверенни права…“. Тази фор-
мулировка е значима: ако в началото на интеграционния процес държавите 
„са ограничили, макар и в ограничени сфери“ (CJCe, 5. 2. 1963, Van Gend en 
Loos, 26/62 и CJCe, 15. 7. 1964, Costa/ENEL, 4/64), днес те ограничават „във 
все по-широки сфери“ – очевидно за СЕС е несъмнено, че европейската ин-
теграция е процес, еволютивен и динамичен, респ. включването в неговия 
обхват (ограничаването на националните компетенции) на нови материи е 
естествено и може да продължи! 

231 А да добавим ли още един езиков/редакционен, но съвсем категори-
чен аргумент: ако в първоначалната версия на „Разясненията“ от 2000 г. из-
ползваният израз е „когато действат в контекста на…“ („when they act in the 
context of Community law“ – Brussels, 11 October 2000 (18.10), (OR. fr), CHARTE 
4473/00, CONVENT 49), то в действащата по силата на ДЛ версия от 2007 г. 
изразът е много по-ясен: именно „в обхвата на“ (in the scope of Union law)…

232 Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union: Fields of conflict?, European university institute, Working 
paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 15. 
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казателни разпоредби, за които се предполага, че предста-
вляват „ефективни правни средства“ в областите, обхванати 
от Правото на ЕС“233, да се смятат за области, обхванати от 
(засегнати от, повлияни от) Съюзното право. Националните 
наказателноправни разпоредби най-често са създадени мно-
го преди и извън всякаква връзка със Съюзното право (осо-
бено в дадена нова област на съюзна компетентност) – но с 
влизането в сила на съответна (нова) съюзна уредба, някои 
национални наказателноправни норми се оказват „свързани 
със“ (релевантни спрямо) съюзните разпоредби, доколкото 
се явяват годно „правно средство за осигуряване на ефек-
тивна правна защита в областите, обхванати от правото на 
Съюза“ (в смисъла на чл. 19 от ДЕС). 

В този случай ДЧ няма да създават „нови правни средства“, 
тъй като заварените (макар създадени с други цели) са на-
пълно приложими – но занапред винаги, когато се прилагат 
за санкциониране на нарушение на съюзна правна уредба 
(или пряко свързана с нея вътрешна уредба), ще са в най-
чист вид „мерки по прилагането на ПЕС“ в смисъла на „мерки 
в приложното поле на ПЕС“ – и в духа на прочита, единствено 
възможен, който следва от „Разясненията“ по чл. 51 от ХОПЕС.

Именно това разбиране се налага (по-скоро потвърждава) 
по категоричен начин от СЕС и в скорошната му практика – 
по знаковото в материята дело Akerberg, което разглеждам 
подробно нататък…

4.3. Именно затова е наложително да се прави ясно раз-
граничение между пряка и косвена приложимост234. СЕС 
си позволява наглед стъписващи със своята категоричност и 

233 Ibid. Той дава за пример чл. 325, § 1 (но има предвид § 2…) от ДФЕС, кой-
то задължава ДЧ да приемат мерки за борба с измамите, засягащи финансо-
вите интереси на Съюза“ (при това същите, „каквито предприемат за борба с 
измамите, засягащи собствените им финансови интереси“ (на ДЧ), и посочва, 
че това могат да бъдат и наказателноправни разпоредби, като дава пример с 
решението по делото CJCe, 21. 9. 1989, Commission v. Greece, 68/88, т. 23.

234 Нека е ясно: това разграничение е по необходимост доктринално – 
именно за да се обоснове и разбере добре, че по отношение на приложното 
поле на Хартата, между двете ситуации разлика няма! В това естествено се 
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яснота формулировки: „Обстоятелството, че дадена област 
е в компетентността на държавите-членки, не означава, че 
в положения, които попадат в приложното поле на правото 
на Съюза, съответните национални норми могат да не са в 
съответствие с това право“235. 

4.3.1. Това виждане СЕС утвърждава в редица конкретните 
материи: по отношение на националната уредба на имена-
та на физическите лица236, на правото на участие в избори237; 
националните норми относно прякото данъчно облагане238 и 
дори по отношение на националната правна уредба в облас-
тта на наказателното право и наказателния процес239!

4.3.2. Националните разпоредби например по отношение 
на тези данъци, които имат отношение към финансовите 
интереси на ЕС (какъвто е ДДС), са мерки, попадащи в при-
ложното поле на ПЕС (и ХОПЕС) – вкл. санкционни процеду-
ри или разпоредби относно обжалваемостта пред съд и т.н. 
Въпреки че ДЧ имат свобода на преценка относно санкциите 
(вид, размер, процедура), те трябва да се съобразяват с (да 

изразява и практическата му значимост… Виж подробно в атанас СЕмов, 
Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 581 и сл.

235 CJue (голям състав), 2. 3. 2010, Rottmann, C-135/08, т. 41.
СЕС сам настоява, че това е негова постоянна практика и посочва реди-

ца решения: CJCe, 24. 11. 1998 г. Bickel et Franz, C-274/96, т. 17 (относно на-
ционална правна уредба в областта на наказателното право и наказателния 
процес), CJCe, 2. 10. 2003, Garcia Avello, C-148/02, т. 25 (относно национални 
норми за имената на лицата), CJCe, 12. 7. 2005, Schempp, C-403/03, т. 19 (от-
носно национални норми за пряко данъчно облагане), както и CJCe, 12. 9. 
2006, Espagne c/ Royaume-Uni, C-145/04, т. 78 (относно национални норми, 
определящи лицата, които имат право да гласуват и да бъдат избирани в 
изборите за Европейски парламент).

236 CJСЕ, 2. 10. 2003, Garcia Avello, C-148/02, т. 25.
237 Относно изборите за Европейски парламент CJСЕ, 12. 9. 2006, Espagne 

c/ Royaume-Uni, C-145/04, т. 78.
238 CJСЕ, 12. 7. 2005, Schempp, C-403/03, т. 19.
239 CJСЕ, 24. 11. 1998, Bickel et Franz, C-274/96, т. 17. 
Относно приложимостта на Правото на ЕС по наказателни дела виж ата-

нас СЕмов, Приложимост на Правото на ЕС по наказателни дела. Способи 
за определяне на „реална връзка“ с Правото на ЕС – в: Пламен Панайотов и 
др. (съст.), Сб. „Научна конференция на Катедра „Наказателноправни науки“ 
на СУ“, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2018, стр. 207-222. Виж и нататък в Дял ІІІ.
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зачитат) генералните принципи на Правото на ЕС, вкл. ос-
новните права240 – и съответно ХОПЕС. 

4.3.3. Нещо повече: дори когато ДЧ не е приела нови въ-
трешни мерки в дадена материя (напр. защото вече съ-
ществуващите във вътрешното право са достатъчно годни 
да изпълнят целите на директивата), заварените мерки са 
в приложното поле на ПЕС (макар да не са формално „мер-
ки по прилагането“!) – напр. директивата се смята за добре 
транспонирана и без нови мерки, стига заварените (стари-
те) да постигат нейните цели241. Тогава тези мерки попадат в 
обхвата на ПЕС, респ. и спрямо тях се прилагат генералните 
правни принципи (съответно днес и ХОПЕС)242.

Аналогично по делото Akerberg  за СЕС е естествено да 
приеме, че по отношение на заварените вътрешни норми ХО-
ПЕС естествено намира приложение съгласно досегашната 
му практика (относно приложимостта на генералните прин-
ципи, виж нататък). Генералният адвокат Круз Вилалон пък 
признава, че неговото виждане (че ХОПЕС не трябва да се 
прилага) не е в синхрон с досегашната практика…

4.3.4. За всички такива случаи смятам за по-точно и по-
ради това по-подходящо на български език понятието 
„относима съюзна правна норма“ (вместо „приложима“). 
„Относима“ ще бъде тази съюзна правна норма, която сама по 
себе си не е годна да уреди дадено обществено отношение в 
ДЧ (и поради това не е годна да бъда „приложена“), но поради 
особената природа на Съюзното право и произтичащите от 
него задължения на ДЧ е годна да въздейства – като повли-

240 Виж CJue, 31. 3. 2011, Аурубис България, C-546/09, т. 41 и 42. Виж 
също CJCe, 7. 12. 2000, de Andrade, C-213/99, т. 20; CJCe, 16. 10. 2003, Hannl-
Hofstetter, C-91/02, т. 18; CJCe, 12. 7. 2001, Louloudakis, C-262/99, т. 67; CJCe,  
5. 7. 2007, Ntionik et Pikoulas, C-430/05, т. 53 и др. 

241 Виж  CJCe, 20. 11. 2003, Commission с/ France, C-296/01, т. 55; CJCe, 29. 4. 2004,  
Commission с/ Autriche, C-194/01, т. 39. Понякога Комисията се вдъхновява от 
вътрешното законодетлство на някои ДЧ и предлага/приема съюзен акт с 
аналогично съдържание – и ако актът е директива, съответната ДЧ най-веро-
ятно няма да трябва да приема никакви мерки по транспонирането, тъй като 
„целеният резултат“ вече (и без това…) е постигнат в нейната правна система.

242 В този смисъл виж напр. т. 20 от Заключенията на генералния адвокат 
Дж. Кокот по делото CJue, 5. 6. 2012, Bonda, C-489/10.
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яе на тълкуването243 на приложимата национална норма или 
като предизвика неприлагането ѝ в случай на противоречие.

4.3.5. За националния съдия е от ключово значение не 
просто да разбира, а да може да прокарва в практиката раз-
граничението между приложима и относима съюзна правна 
норма. Това ще му позволи в случаите, когато една съюзна 
правна норма не е годна за прилагане, но влияе върху даде-
на материя (понеже може да бъде установена „връзка“), да 
извлече последиците от нейното действие (напр. като оста-
ви неприложена вътрешната норма, която е несъвместима с 
„относимата“ съюзна, въпреки, че не може да приложи съот-
ветната съюзна норма на мястото на оставената неприложе-
на вътрешна норма, понеже не е годна за прилагане, а само 
относима…).

4.4. връзка с Правото на ЕС „без прилагане“! Особено 
обнадеждаващи заключения Съдът на ЕС направи наскоро 
по делата Rendón Marín244 и CS245, решени в един ден и от Го-
лемия състав.

4.4.1. По двете дела граждани на трети страни са лише-
ни от право на пребиваване, въпреки че непълнолетните 
им деца, по отношение на които упражняват родителските 
права са граждани на ЕС. Съдът установява липса на връзка 
intuito personae с Директива 2004/38/ЕО относно свободно-
то движение и пребиваване на гражданите на Съюза и чле-
новете на техните семейства се прилага само по отношение 
на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, 
които се движат или пребивават в държава членка, различна 
от тази, на която са граждани. 

243 За задължението за съобразено тълкуване виж подробно в атанас СЕ-
мов, Принципи на прилагане на Правото на ЕС, ИПАЕИ и ИЕП, С. 2007, стр. 
130 и сл. и атанас СЕмов, Когато спазваме, прилагаме ли? – в: Ст. коСтов, 
и. СтойнЕв, Хр. ХриСтЕв, Liber amicorum в чест на доц. д-р Юлия Захариева, 
УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2020, стр. 88 и повече в атанас СЕмов, Практи-
чески най-важната последица от действието на Правото на ЕС, под печат.

244 CJue (голям състав), 13. 9. 2016, Rendón Marín, C-165/14.
245 CJue (голям състав), CS, C-304/14. 
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4.4.2. но (!) приема, че „съществуват някои съвсем особе-
ни случаи, при които, въпреки че не се прилагат разпоред-
бите на вторичното право (относно правото на пребиваване 
на граждани на трети държави) и въпреки че съответният 
гражданин на Съюза не е упражнил свобода на движение, 
Правото на ЕС поражда определени правни последици! 
И на гражданина на трета държава, член на семейството на 
гражданин на Съюза, все пак трябва да се признае право на 
пребиваване, тъй като в противен случай полезният ефект246 
на гражданството на Съюза би било накърнено, ако в резул-
тат от отказ той се окаже фактически принуден да напусне 
територията на Съюза и по този начин бъде лишен от въз-
можността действително да се ползва от най-съществената 
част от правата, които му предоставя съюзното гражданство. 

4.4.3. Според СЕС „за тези случаи е характерно, че макар 
да се уреждат от вътрешни правни норми – „по принцип от 
компетентността на държавите-членки“ и „извън прилож-
ното поле на разпоредбите на вторичното право“ – те все 
пак са „неразривно свързани със свободата на движение и 
пребиваване“.

4.4.4. Забележете: в качеството си на граждани на ЕС247 три-
те деца се ползват с правото свободно да се движат и да пре-
бивават на територията на Съюза и че всяко ограничение на 
това право попада в приложното поле на правото на Съюза. 

Което – несъмнено – очертава изключително широко 
разбиране за връзка на плоскостта на „възможното въз-
действие“ на вътрешни правни норми спрямо съюзни су-
бективни права!

И изключително широка приложимост на ХОПЕС!248

4.5. Случаите на „свобода на преценка“ на дЧ. Редица 
съюзни разпоредби оставят на ДЧ „свобода на преценка“ 

246 В българския превод „полезното действие“, вцепеняващо…
247 За значителното разширяване на разбирането за приложно поле на 

Правото на ЕС във връзка с гражданството на ЕС виж подробно нататък в 
Дял III, Глава 2.

248  CJue (голям състав), 13. 9. 2016, Rendón Marín, C-165/14, т. 74-81 и 85 
и CJue (голям състав), CS, C-304/14, т. 29-33, 36 и 48.
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(дискреционна власт249). Типичният случай са директивите 
(самата директива като вид правен източник по дефини-
ция и предназначение трябва да оставя на ДЧ „свобода на 
преценка относно формата и начина за постигане на пред-
писания от нея резултат“)250. Затова по правило повечето 
разпоредби на всяка директива оставят някаква свобода на 
преценка (и най-често поради това конкретната норма на 
директива не е годна да прояви директен ефект в ДЧ в слу-
чай на нетранспониране251). Не са малко и разпоредбите на 
УД, които задават рамката (напр. конкретизират целите на 
ЕС в дадена материя), но оставят (мълчаливо или дори из-
рично) свобода на последваща нормотворческа преценка на 
националните власти252.

4.5.1. За СЕС е безспорно, че когато ДЧ действа при „свобода 
на преценка“, това е свобода, „предоставена от ПЕС“. Смятам 
за уместно да бъде определена като „обвързана свобода“!

4.5.2. В решението по делото N.S.253 същественият въпрос 
е дали когато осъществява своя свободна преценка, ДЧ е 
длъжна да спазва съюзните стандарти за основните права 
(закрепени в ХОПЕС). В конкретния случай става дума за 
изпълнението на Регламент 343/2003 (Дъблин)254. Негови-

249 Подробно за тази правна фигура виж в забележителното изследване 
на проф. Тенчо Колев: тенчо коЛЕв, Теория на правораздавателната дей-
ност. Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията т. VI, УИ „Св. 
Климент Охридски“, С., 2013.

250 Съгласно чл. 288, ал. 3 от ДФЕС.
251 Виж подробно в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, 

стр. 155 и сл. и стр. 413 и сл.
252 Виж напр. чл. 37, § 1 от ДФЕС: „Държавите-членки привеждат в съот-

ветствие съществуващите държавни монополи с търговски характер, така 
че да се гарантира, че няма да съществува дискриминация между граждани-
те на държавите-членки по отношение на условията, при които стоките се 
доставят и търгуват.“

253 CJue, 21. 12. 2011, N.S., C-411/10 & 493/10. Проф. Стив Пиърс оценява 
това дело като „ключово за определянето на обхвата на Хартата“! – steve 
Peers, Biometric data and data protection law: the CJEU loses the plot, ЕU Law 
Analysis, http://eulawanalysis.blogspot.bg/2015/04/biometric-data-and-data-
protection-law.html.

254 Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18. 2. 2003 г.
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ят чл. 3, § 2 закрепва т. нар. „суверенна“ или „дискреционна“ 
клауза: ДЧ е „свободна да реши“ (да прецени)255. Според из-
ричното и категорично виждане на СЕС обаче дори тогава 
ДЧ действа в рамките на Правото на ЕС, респ. е обвързана от 
ХОПЕС256. Т.е. дори когато ДЧ упражнява свобода на преценка, 
изрично предвидена в съюзна правна норма, пак действа в 
условията на ПЕС (което предоставя тази свобода), поради 
което е в хипотезата на чл. 51, § 1, ал. 1 от ХОПЕС257. 

4.5.3. Британското правителство настоява, че в случаите 
на „суверенна или дискреционна клауза“ една ДЧ действа в 
рамките на собствените си компетенции и упражнява дис-
креционна (в смисъл на свободна) преценка, макар и „поз-
волена“ от съюзния регламент258 и че „клаузата за суверени-

255 …Дали да разгледа искане за убежище, когато не е нейно задължение 
по смисъла на критериите, закрепени в Глава ІІІ на Регламента „Дъблин“. И 
държавният секретар на вътрешния департамент на Обединеното кралство 
настоява, че това „дискреционно правомощие не попада в приложното поле 
на правото на Съюза“ – CJue, 21. 12. 2011, N. S. C-411/10 & 493/10, т. 46.

256 CJue, 21. 12. 2011, N. S. C-411/10 & 493/10, т. 68: „…дискреционното 
правомощие, предоставено на ДЧ с чл. 3, § 2 от Регламент № 343/2003, е част 
от предвидените в този регламент механизми за определяне на държава-
та-членка, която е компетентна да разгледа молбата за убежище, и съот-
ветно е просто елемент от общата европейска система за убежище. Следо-
вателно трябва да се приеме, че дЧ, която упражнява това дискреционно 
правомощие, прилага правото на Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 от Хар-
тата.“ (подчертаването мое).

257 И в конкретния случай приема, че отказът да се приложи процедура 
по предоставяне на убежище и решението за експулсиране на имигранта е 
в нарушение на основните му права по ХОПЕС: по чл. 4 (забрана за мъчение 
и нечовешко третиране или наказание), както и на чл. 1 (достойнство), чл. 
18 (право на убежище) и чл. 47 (право на ефективно средство на съдебна 
защита и справедлив процес)!

258 Обратно, Комисарят на ООН по равенството и правата на човека, Вър-
ховният комисар на ООН за бежанците, „Амнести интърнешънъл“, както и 
(което е дори по-съществено) правителствата на Франция, Нидерландия, 
Австрия и Финландия и самата ЕК, приемат в своите становища по делото, 
че националните актове („решенията на основание чл. 3, § 2 от регламента“) 
„попадат в приложното поле на правото на Съюза“ (CJue, 21. 12. 2011, N. S., 
C-411/10 & 493/10, т. 56).

Правителствата на Ирландия, Обединеното кралство, Белгия и Италия 
приемат, че тези решения не попадат в приложното поле на правото на Съ-
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тет не е дерогация“259. Съдът260 обаче налага „тълкувателния 
извод“, че дискреционното правомощие, предоставено на ДЧ 
(с чл. 3, § 2 от Регламент № 343/2003), е „част от предвиде-
ните в този регламент механизми261 …и „съответно е просто 
елемент от общата европейска система“ (за убежище). Сле-
дователно „трябва да се приеме, че дЧ, която упражнява 
дискреционно правомощие, прилага правото на Съюза“ 
по смисъла на чл. 51, § 1 от ХоПЕС262. И логично приема, че 
национален акт (решение на ДЧ на основание чл. 3, § 2 от 
регламента), макар „да не спада към нейните отговорности“ 
(съгласно посочените в Глава ІІІ от регламента критерии), 
е „акт по прилагането на правото на Съюза за целите на 
чл. 6 от ДЕС и/или на чл. 51 от Хартата“263!

4.6. Случаите на допустимо отклонение (дерогация). 
От практическа (а и доктринална) гледна точка, те са дори 
по-интересни. Някои съюзни разпоредби изрично позволя-
ват на ДЧ „да се отклонят“ от общата норма („да действат в 

юза, като се аргументират с „яснотата на текста, в който се говори за въз-
можност, обозначението на тази разпоредба като „клауза за суверенитет“ 
или „дискреционна клауза“ в документите на Комисията, смисъла и целта 
на тази клауза, която е въведена по хуманитарни съображения, и накрая ло-
гиката на системата, въведена с Регламент № 343/2003“ (т. 61).

Според Комисията обаче, когато с регламент им е предоставено дискре-
ционно правомощие, ДЧ трябва да го упражняват при спазване на правото 
на Съюза и решенията на ДЧ на основание съюзна разпоредба (в случая 
чл. 3, § 2 на регламента) „пораждат последици за тази държава, за която от 
този момент възникват съответните процесуални задължения на равни-
щето на Съюза и задълженията, предвидени в директивите“ (като в т. 60 се 
посочват и решенията по делата CJCe, 13. 7. 1989, Wachauf, 5/88; CJue, 4. 3. 
2010, Chakroun, C-578/08 и CJue, 5. 10. 2010, McB, C-400/10 PPU. Тя настоява, 
че ДЧ „трябва да упражняват това дискреционно правомощие при спазване 
на останалите разпоредби на посочения регламент“ (CJue, 21. 12. 2011, N. S., 
C-411/10 & 493/10, т. 66), подчертаването навсякъде е мое.

259 CJue, 21. 12. 2011, N. S., C-411/10 & 493/10, т. 62.
260 Неслучайно гледал това дело в Голям състав!
261 …За определяне на държавата-членка, която е компетентна да разгле-

да молбата за убежище.
262 CJue, 21. 12. 2011, N. S., C-411/10 & 493/10, т. 68.
263 Ibid, т. 69.
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дерогация“). Това са случаи, когато Съюзното право закрепва 
общата рамка, принципите на правна уредба в дадена мате-
рия, дори я урежда конкретно, но предвид някои специфики 
на материята (респ. отчитайки някои предпочитания на ДЧ, 
заложени в УД или отразени в съответния производен източ-
ник) допускат – по изключение! – неприлагането на тази съ-
юзна уредба в определени случаи (хипотези).

4.6.1. Дерогацията може да се предвиди rationae materiae 
(напр. чл. 45, § 4 от ДФЕС относно възможното ограничава-
не на достъпа на граждани на ЕС до публични длъжности в 
ДЧ). Може да бъде предвидена и ratione temporis – напр. ня-
кои разпоредби на договорите за присъединяване на нови 
ДЧ (сам по себе си такъв договор се разглежда като „малка 
ревизия“ на УД, на първо място именно заради възможното 
подобно временно отлагане на действието на някои съюзни 
правни норми) предвиждат временното неприлагане на ня-
кои съюзни разпоредби (дори относно 4-те свободи на дви-
жение!) спрямо (в) съответната присъединяваща се ДЧ. Ти-
пичен пример е разпоредбата в Договора за присъединяване 
на РБ към ЕС от 2005 г., предвиждаща за срок до 7 г. непри-
лагане в България на разпоредбите относно свободно дви-
жение на капитали (по чл. 56 и сл. от ДЕО, днес чл. 63 и сл. от 
ДФЕС) по отношение на закупуването на земя от чужденци. 
Това впрочем е пример за дерогация едновременно rationae 
materiae и ratione temporis. Тази възможна дерогация се при-
лага – респ. престава да се прилага – именно и само по силата 
на Съюзното право, каквото несъмнено представляват и са-
мите договори за присъединяване на държава.

4.6.2. Ключово е разбирането, че без подобно съюзно „раз-
решение“ дадена национална норма (била тя и конститу-
ционна) би била в недопустимо противоречие със Съюзното 
право. Затова именно съюзното „позволение“ очертава об-
хвата (и дори действието) на допустимата национална мяр-
ка – поради което последната следва също да се разглежда 
като „мярка по прилагането на ПЕС“ или поне (ако все пак 
приложим разграничение и тесен прочит на „прилагане“) 
като попадаща в приложното поле на ПЕС! Затова е неумест-
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но разбирането, че материите в дерогация остават в запазе-
ната компетентност на ДЧ и респ. са извън обхвата на ПЕС264 
(и на ХОПЕС). 

4.6.3. В практиката си – първо относно генералните прав-
ни принципи, сетне вече и относно ХОПЕС – СЕС еднозначно 
приема, дори случаите на дерогация попадат в приложното 
поле на ПЕС, тъй като именно ПЕС допуска тези дерогации. И 
ДЧ трябва да съобрази (спази) всички съюзни задължения, 
когато действа по дерогация (се отклонява) от ПЕС (както 
следва от делото ERT265). Дерогацията трябва да спазва (отго-
варя на) условията, рамките, наложени от ПЕС. Подобни хи-
потези изобилстват в Правото на ЕС (като израз на запазени 
правомощия на ДЧ в материите, в които осъществяват пре-
доставяне на компетенции на ЕС) – като напр. разпоредбите 
на чл. 36, чл. 45, § 3, чл. 52, чл. 65, § 1, б. „b“ от ДФЕС и др.

4.6.4. Въпреки това обаче вижданията по този въпрос не 
са еднозначни. Лорд Голдсмит266, а след него и бившият (но 
един от най-именитите) генерален адвокат Франсис Джа-
кобс267 например настояват, че по отношение на ситуациите 
на дерогация генералните принципи на ПЕС ще се прила-
гат, но не и Хартата… Обратно, съдията проф. Кун Ленартс 
твърди, че по делото ERT съюзният съд еднозначно е приел, 
че (обратно) ХОПЕС ще се прилага и в случаите, когато ДЧ 
действат в дерогация268 (именно от Съюзното право). 

Такова виждане се потвърждава еднозначно и от факта, 
че именно решението по делото ERT е едно от изрично ци-
тираните в „Разясненията“ по чл. 51, § 1. В т. 43 от мотиви-

264 Подобни аргументи на някои национални правителства СЕС отхвърля 
еднозначно: виж CJue, 21. 12. 2011, N. S., C-411/10 & 493/10.

265 CJCe, 18. 6. 1991, ERT, C-260/89.
266 lord q. C. GoldsMIth, A Charter of Rights, Freedoms and Principles, 

Common Market Law Review, Issue 5, 38/2001, p. 1201-1216.
267 Francis Geoffrey JacoBs, Human Rights in the European Union: the role of 

the Court of Justice, European Law Review no 26, 2001, p. 331, spec. р. 336.
268 koen lenaerts, Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental 

Rights, European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2012, 
8(3), p. 375, spec. р. 378.
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те на това решение269 СЕО определя, че когато се преценява 
дали национална норма, която ограничава свободите на дви-
жение, е допустима според правото на Съюза, последното 
трябва да се тълкува в светлината на генералните правни 
принципи и в частност на основните права. И когато ДЧ се 
отклоняват от ПЕС, генералните принципи изискват да бъ-
дат зачетени основните права270. 

Той потвърждава изразеното и по-рано разбиране271, че не 
е компетентен да преценява „…националните разпоредби, 
които не попадат в обхвата на Общностното право“, но, об-
ратно, когато попадат в този обхват, той „трябва да осигури 
на националния съдия всички необходими му критерии за 
тълкуване, за да може да прецени дали тези разпоредби са 
съвместими с основните права, чието зачитане СЕО осигуря-
ва“272. И потвърждава с дидактична упоритост: „Съдът вече е 
приел, че когато ДЧ се позовава на императивни съображения 
от общ интерес, за да обоснове правна уредба, която може да 
възпрепятства (упражняването на правото на свободно пре-
доставяне на услуги), тази предвидена от правото на Съюза 
обосновка трябва да се тълкува с оглед на общите принципи 
на правото на Съюза, и по-специално на основните права, га-
рантирани вече от Хартата. Поради това разглежданата на-
ционална правна уредба ще може да се ползва от предвиде-
ните изключения само ако съответства на основните права“273. 

И обратното: „когато се установи, че национална правна 
уредба може да възпрепятства упражняването на една или 

269 CJCe, 18. 6. 1991, ERT (Elliniki Radiophonia Tileorassi), C-260/89.
270 В последната т. 6 на своето решение по същество СЕО определя, че 

възможността на ДЧ да се отклоняват от прилагането на съюзните разпо-
редби (тогава чл. 66 и 56 от ДЕИО) на основание съображения за обществен 
ред обществена сигурност или обществено здраве трябва да се преценяват 
в светлината на генералните принципи (в частност този за свобода на изра-
зяването, закрепен в чл. 10 от ХОПЕС).

271 Напр. през 1987 г., CJCe, 30. 9. 1987, Demirel, C-12/86, т. 28. Виж обаче и 
категоричното потвърждение в CJCe, 4. 10. 1991, Grogan, C-159/90, т. 31.

272 И които, тогава, „произтичат в частност от ЕКПЧ“ – т. 42 от мотивите, 
CJCe, 18. 6. 1991, ERT, C-260/89.

273 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 35.
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повече основни свободи, гарантирани от Договора, тя може да 
се ползва от предвидените в правото на Съюза изключения, за 
да обоснове това възпрепятстване, само доколкото това съот-
ветства на основните права. Това изискване за съответствие 
на основните права очевидно попада в приложното поле на 
правото на Съюза и следователно в това на Хартата. 

въвеждането на предвидена от правото на Съюза деро-
гация от ДЧ, …трябва да се разглежда, както отбелязва гене-
ралният адвокат в т. 46 от заключението си, като „прилагане 
на правото на Съюза“ по смисъла на чл. 51, § 1 от Хартата“274.

4.6.5. Така може да се очертае една опростена схема: 
 Когато съюзна разпоредба не оставя свобода на пре-

ценка или право на отклоняване (дерогация) при прилага-
нето/транспонирането, националните мерки трябва да са 
съобразени с Правото на ЕС (респ. с ХОПЕС). 
 Когато съюзна разпоредба оставя свобода на прецен-

ка или право на дерогация, ДЧ може да приеме или прило-
жи свои разпоредби, но те отново трябва да са съобразени с 
Правото на ЕС (респ. с ХОПЕС).

ДЧ може например да приложи режим на защита на ос-
новните права, по-засилен от тази по ХОПЕС (стига да не се 
засягат приматът на ПЕС, единството и ефективността му – 
виж нататък по делото Melloni) – но това е възможно именно 
защото (и доколкото) съюзна норма (в частност чл. 53 от ХО-
ПЕС) го позволяват. 

Поради това мерките, приети при упражняване на (пре-
доставени от Съюзното право) свобода на преценка или 
право на дерогация, макар технически да не са „мерки по 
прилагането“, са „мерки в приложното поле на ПЕС“, докол-
кото тази свобода на преценка или на дерогация са „изрично 
предвидени“ (допуснати, уредени) от съюзната норма, респ. 
тези национални мерки са „функционално свързани“275 с 
ПЕС. Съюзната и „свързаната с нея“ национална уредба фор-

274 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 36, подчертаването мое.
275 „Functionally related“ – Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, European university 
institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 1.
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мират „единен пакет“276. Те взаимно се допълват – вътрешна-
та норма се тълкува (и преценява) в светлината на съюзната, 
респ. съюзната се конкретизира (реализира) чрез вътрешна-
та. И поради това и националната норма, както съюзната, е 
подчинена на съюзното изискване за зачитане на основните 
права (т. е. на ХОПЕС)277.

Разбира се, отново определящ остава въпросът за устано-
вяването (определянето) на „функционална връзка“. За нея 
общовалиден критерий е трудно да се изведе – той ще зави-
си от степента на конкретика на съюзната разпоредба, респ. 
от нейните ценности, целите и средства, и съответно тези на 
националната…

Като обобщение може да се приеме, че според материал-
ното съдържание на съюзните правни норми (които я пра-
вят приложима), ХоПЕС ще има приложение в дЧ в някол-
ко вида ситуации:
 Когато съюзна норма налага на ДЧ задължение за 

действие (делата Wachauf278 и Karlsson279). По силата на  
чл. 19, § 1 от ДЕС (закрепващ „принципа на ефективност“), 
ДЧ са длъжни да приемат необходимите мерки за осигуря-
ване на ефективна правна защита в областите, обхванати от 
ПЕС. Т.е. и тези мерки, тези вътрешни правни норми – про-
цедурни, санкционни, процесуални – са мерки по прилагане-
то на ПЕС, респ. обхванати от ХОПЕС! Когато не съществува 
съюзна норма, хармонизираща процедурните правила, ДЧ 
трябва сами да осигурят „пълната ефективност“. В частност 

276 „Single package“ – Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union: Fields of conflict?, European university 
institute, Working paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 1.

277 Виж Clemens ladenburGer, L’application pratique de la Charte des droits 
fondamentaux par la Commission européenne, Revue européenne de droit public, 
14/2002, p. 817, spec. p. 828.

278 CJCe, 13. 7. 1989, Wachauf c/ Germany, C-5/88.
279 Когато ДЧ приема вътрешна правна мярка, целящи „прилагане на нор-

мативна схема“, закрепена в съюзна норма, те прилагат ПЕС и така са обвър-
зани от ХОПЕС.
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да се гарантира ефективна съдебна защита – по силата вече 
и на чл. 47 от ХОПЕС280.
 Когато съюзна норма налага на ДЧ съюзни задължения 

(последици), които трябва да бъдат зачетени дори когато 
ДЧ действа по дерогация (се отклонява) от ПЕС (делото ERT) 
или в условия на свободна преценка (делото N.S.) – и държа-
вата е в хипотезата на чл. 51, § 1 от ХОПЕС. 
 И обратно, когато норма от ПЕС не налага задължения 

на ДЧ, ХОПЕС не се прилага спрямо ДЧ (Annibaldi281).
Във всички случаи всяка мярка, която има отношение към 

прилагането или спазването на една съюзна правна норма 
(или дори целта на съюзна правна уредба) е „мярка в при-

280 СЕС приема, че принципът на ефективна съдебна защита по чл. 47 от 
ХОПЕС определя границите, в които ДЧ може да осъществи своята процесу-
ална автономия. Следователно националната юрисдикция може да се позове 
на този принцип, за да остави неприложена вътрешната процесуална норма, 
която лишава частното лице от право на иск за търсене на отговорност от 
ДЧ за нарушаване на ПЕС (т. е. да прояви вертикален директен ефект). Прин-
ципът на ефективна съдебна защита по чл. 47 от ХОПЕС се прилага спрямо 
националното процесуално право, което ограничава ефективността на ПЕС по 
принцип, и така е свързано с приложното поле на ПЕС. Т.е. процесуалните пра-
вила са правила по прилагането на ПЕС! И попадат в обхвата на ХОПЕС. Респ. 
чл. 47 от ХОПЕС се прилага по отношение на всяка национална мярка, прила-
гаща, доуреждаща (напр. санкционно, респ. процедурно/процесуално) мате-
риална СПН, като и гарантира пълния ефект по отношение на гражданите.

За съжаление СЕС отрича хоризонталния директния ефект на чл. 47 от 
ХОПЕС, а с това и примата (да се остави неприложена националната норма, 
която му противоречи!) – по делото DEB (CJue, 22. 12. 2010, DEB, C-279/09). 

281 Делото Annibaldi  (CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96) е пример 
кога ХОПЕС не се прилага! Изрично споменато в Разясненията по чл. 51, § 1. 
Анибалди е италиански земеделец. СЕС обаче приема, че съответният ита-
лиански закон, макар в уредена от ПЕС материя, не цели изпълнение/прило-
жение на СПН! Той преследва цели, различни от тези на ПЕС, т.е. на ЕС в ОСП 
и по-конкретно за въпросните терени. И си е чисто национално право, къде-
то ХОПЕС (тогава просто принципите в Общностното право) не се прилага. 

По делото Dereci (CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11) СЕС потвърждава 
това разбиране! Тук става дума тук за права на гражданите на ЕС – и СЕС 
приема, че тук (за разлика от CJue, 8. 3. 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09) е нали-
це наистина изцяло вътрешна ситуация, където ПЕС, респ. правата на граж-
даните на ЕС са неприложими! 
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ложно поле на ПЕС“ – и ангажира спазването на генералните 
правни принципи в Правото на ЕС и/или на ХОПЕС282.

5. Приложното поле на основните
правни принципи като основа за определянето
на приложно поле на ХоПЕС
За доброто прилагане на ХОПЕС от ключово значение е 

разбирането за съвпадение на приложното поле на ХОПЕС с 
това на генералните/основните283 правни принципи284. 

5.1. Съвпадащи приложни полета? Този въпрос е много 
съществен – ако приложните полета на генералните правни 
принципи в Правото на ЕС и на ХОПЕС съвпадат, то цялата 
практика на СЕС относно приложимостта на генералните 

282 Изобилна практика: виж. напр. (в хронологичен ред) CJCe, 18. 6. 1991, 
ERT (Elliniki Radiophonia Tileorassi), C-260/89, т. 42; CJCe, 29. 5. 1997, Kremzov, 
C-299/95, т. 15; CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96, т. 13; CJCe, 22. 10. 2002,  
Roquette Frères, C-94/00, т. 25; CJCe (опр.), 6. 10. 2005, Vajnai, C-328/04, т. 13; 
CJCe, 7. 9. 2006, Cordero Alonso, С-81/05, т. 35; CJCe, 17. 1. 2008, Velasco Navarro, 
C-246/06, т. 31.

283 Категорично трябва да се прави разлика между понятието „генерал-
ни“ и понятието „общи“. Веднъж защото (особено на български език) носи 
съзнание за „главни, изначални, стоящи в основата на целия правен ред“ и 
втори път за да се постигне по-ясно разграничение от „принципите, общи за 
конституционните традиции на ДЧ“ (чийто кръг е значително по-ограни-
чен, макар нерядко да има припокриване между едната и другата категория, 
вкл. и в практиката на СЕС – подробно виж в атанас СЕмов, Правна система 
на ЕС, ИЕП, С., 2017.

Приемам обаче, че с необходимото разбиране за „генералната им роля“, 
тази принципи могат да се наричат и „основни“, отново обаче в ясно разгра-
ничение от „общи“ (като „general“ от „common“)...

284 Виж напр. takis trIdIMas, The General Principles of EU Law, 2nd ed., 
Oxford University Press, 2006 и elisabeth aronsson, hevi daWodY and 
Magnus österdahl, Lenaerts on exploring the limits of the EU Charter of 
Fundamental Rights, eulaworebro, April 29, 2013.

Виж и lucia serena rossI, How Fundamental are Fundamental Principles? 
Primacy and Fundamental Rights after Lisbon, Yearbook of European Law, Vol. 27, 
Issue 1, Oxdord, 2008, p. 65
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принципи ще бъде относима и към ХоПЕС285, което значи-
телно би улеснило нейното прилагане. Към такова разбира-
не насочват „Разясненията“ по чл. 51, § 1 от ХОПЕС, в които се 
цитират серия от решения (на СЕО), отнасящи се именно до 
определянето на приложното поле на генералните принци-
пи. И именно за тази практика „Разясненията“ определят, че 
„установява недвусмислено“ ангажираността на ДЧ (с основ-
ните принципи, респ. с ХОПЕС) „в приложното поле на право-
то на Съюза“ (вече разбирано широко).

Проф. Джоузеф Уайлър обаче задава риторичния въпрос 
какъв би бил смисълът на Хартата, ако не внася добавена 
стойност спрямо генералните принципи286. Проф. Ленартс 
пък приема, че ХОПЕС има по-широк материален обхват от 
генералните принципи и „може да допринесе за разкриване-
то на нови генерални принципи“287.

Утвърждаване на генералните правни принципи в 
Правото на ЕС288. Още през 1969 г. по делото Stauder289 СЕО 

285 Генералният адвокат Кокот посочва (макар и по друг повод): „Ця-
лата съдебна практика относно основните права остава в сила“ – Julianne 
kokott, Christoph sobotta, The Charter of Fundamental Rights of the European 
Union after Lisbon, European university institute, Academy of European law, AEL 
2010/6, р. 4, www.eui.eu.

Проф. Ленартс смята, че приложното поле на ХОПЕС съвпада с това на ос-
новните принципи и „трябва да се избегне двойствен режим, който би дове-
ло до произволни различия“ в практиката. Той обаче уточнява, че още е рано 
да се даде цялостен отговор дали тълкуването на Хартата ще се различава 
от тълкуването на основните принципи в Правото на ЕС… – koen lenaerts, 
Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights, European Constitu-
tional Law Review, Cambridge University Press, 8(3), 2012, p. 375, spec. p. 383.

286 Joseph h. h. WeIler, Does the European Union Truly Need a Charter of 
Rights?, European Law Journal, Vol. 6, Issue 2, June 2000, p. 95.

287 koen lenaerts, Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental 
Rights, European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 8(3), 
2012, p. 375, spec. p. 386.

288 Marta CartabIa, Princìpi inviolabili e integrazione europea, Giuffré, 1995.
289 CJCe, 12. 11. 1969, Stauder, 29/69, виж и в нашия сборник „55 най-важни 

решения на СЕО. С коментари“. Още преди това обаче ключов принос (вкл. 
за непосредствено последвалата практика на СЕО) дава забележителният 
(за времето си, но и до днес!) коментар на големия Пиер Пескаторе: Pierre 
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възприе, че зачитането на основните права се налага винаги, 
когато дадена (национална) мярка „попада в обхвата на при-
ложение“ на Общностното право. 

По-късно особено съществено значение има произнасяне-
то на СЕО по делата ERT290 и Grogan291. През периода 2000-2009 г.  
СЕО, първоначално много предпазливо, след това по-смело, се 
позовава на ХОПЕС като „източник на вдъхновение за опреде-
ляне на генералните принципи на Общностното право“292.

През 2013 г. по делото Åkerberg Fransson Съдът определя, 
че чл. 51 на ХОПЕС „потвърждава практиката на Съда относ-
но степента, до която дейността на ДЧ трябва да се съобра-

PesCatore, Les droits de l’homme et l’intégration européenne, Cahiers de droit 
européen, 4/1968, p. 629. От този момент нататък СЕО системно се позовава 
на основните права като част от генералните принципи, на които се основа-
ва Общностното право – виж най-очевидно в CJCe, 17. 12. 1970, Internationale 
Handelsgesellschaft, 11/70 и CJCe, 1974, Nold, 18/57 (виж и в „55 най-важни 
решения…“, стр. 190). Разбира се, особено съществена роля изиграват знако-
вите решения на Германския конституционен съд, останали известни като 
Solange I и Solange IІ (виж подробно в атанас СЕмов, Права на гражданите 
на Европейския съюз. Том І. Правен режим на защитата на правата на чо-
века в Европейския съюз, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски“, стр. 189 и сл.

290 CJCe, 18. 6. 1991, ERT (Elliniki Radiophonia Tileorassi), C-260/89.
291 CJCe, 1991, Grogan, C-159/90, т. 31.
292 Виж подробно в атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския 

съюз. Том І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския 
съюз, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски“.

Генералният адвокат Кокот обаче оценява този период силно критич-
но: „Въпреки че нямаше правнообвързваща сила, генералните адвокати 
много скоро започнаха да черпят от нея източник на вдъхновение (като 
посочва като примери заключенията на Генералните адвокати Alber по 
делото CJCe, 17. 5. 2001, TNT Traco, C-340/99, т. 94; Tizzano по делото CJCe, 
26. 6. 2001, BECTU, C-173/99, т. 28; Léger по делото CJCe, 6. 12. 2001, Hautala, 
C-353/99 P, т. 82-83; Mischo по делото CJCe, 10. 7. 2003, Booker Aquaculture 
and Hydro Seafood, C-20/00 & C-64/00, т. 126; Poiares Maduro по делото CJCe, 
Nardone, C-181/03 P, т. 51 и Kokott по делото CJCe, 3. 5. 2005, Silvio Berlusconi 
et a., C-387/02, C-391/02 & C-403/02, т. 83.). И само с огромно нежелание Съд-
ът на ЕО ги последва…“ (като посочва като пример делата CJCe, 27. 6. 2006, 
C-540/03 Parliament v Council, т. 38 и CJCe, 29. 1. 2008, Promusicae, C-275/06, 
т. 64) – Julianne kokott, Christoph sobotta, The Charter of Fundamental 
Rights of the European Union after Lisbon, European university institute, Academy 
of European law, AEL 2010/6, р. 1, www.eui.eu.
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зява с изискванията, произтичащи от гарантираните в прав-
ния ред на Съюза основни права“293.

През 2014 г. по делото Pfleger294 той вече посочва макси-
мално ясно: чл. 51, § 1 „потвърждава практиката на Съда 
относно степента, до която действията на ДЧ трябва да се 
съобразяват с изискванията, произтичащи от гарантира-
ните в правния ред на Съюза основни права“295 и настоява, 
че, „от постоянната практика на Съда по същество следва, че 
основните права, гарантирани в правния ред на Съюза, тряб-
ва да се прилагат във всички случаи, уредени от правото на 
Съюза“, и когато такава уредба попада в приложното поле 
на посоченото право, Съдът, когато е сезиран с преюдициал-
но запитване, трябва да даде на националната юрисдикция 
всички насоки за тълкуване, които са ѝ необходими, за да 
прецени дали тази правна уредба е съобразена с основни-
те права, за чието спазване Съдът следи“296. Това му позво-
лява накрая да потвърди разбирането за съвпадение между 
основните права и Хартата: „приложимостта на правото на 
Съюза включва приложимостта на основните права, гаран-
тирани от Хартата“297.

И за да няма никакво недоразумение, повтаря още по-яс-
но: когато една материя попада в обхвата на Съюзното пра-
во, тя „трябва да се тълкува с оглед на общите принципи на 
правото на Съюза, и по-специално на основните права, га-
рантирани вече от Хартата“298. Така СЕС не оставя място за 
съмнение дали приложните полета (а по същество и съдър-
жанието!) на генералните принципи и на Хартата съвпадат. 
Как по-ясно да бъде казано: „изискването за съответствие 

293 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 18.
294 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12.
295 Ibid., т. 32. Той напомня решението по CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg 

Fransson, C-617/10, т. 18.
296 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 33.
297 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 34, като отново препраща към 

практиката по делото CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 21.
298 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 35.
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на основните права очевидно попада в приложното поле на 
правото на Съюза и следователно в това на Хартата“299? 

5.2. Прилагане на генералните правни принципи без 
приложимост на конкретна съюзна правна норма. В прак-
тиката на СЕС са очертани отчетливо поне две ситуации, в 
които националните власти не са в положение на „пряко“ 
прилагане на ПЕС, но генералните принципи на ПЕС ще 
са приложими към приетите от тях вътрешни норми:
 когато национална норма ограничава действието на 

съюзна в условията на дерогация (изрично посочено в „Раз-
ясненията“ по чл. 51 с позоваването на делото ERT, виж под-
робно по-горе);
 и когато национална норма, макар да не е инструмент 

на „прилагане“ (особено пък на транспониране), се включва 
в сферата, уредена от съюзна норма (напр. директива – виж 
по-горе).

Разбира се, за да се установи подобна връзка между тези 
ситуации (материи) и онези, които са уредени от Съюзното 
право, връзката трябва да бъде реална, съществена, необ-
ходима. СЕС прилага именно такъв подход в практиката си 
по отношение на приложимостта на генералните принципи 
(преди ХОПЕС) и именно този подход трябва да бъде прене-
сен без условности и спрямо приложимостта на ХОПЕС. 

Обратното би означавало извеждане на основания за раз-
граничаване на предназначението на генералните принци-
пи от това на правата и принципите, закрепени в ХОПЕС –  
а както формулировките („потвърждава отново…“), така и 
духът на съюзния законодател, заложен в ХОПЕС, навеждат 
на обратния извод: Хартата (както самият Съюз) „се осно-
вава на неделимите и универсални ценности на човешко 
достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива 
на принципа на демокрацията и на принципа на правовата 
държава“ (преамбюл на ХОПЕС, 2-о съображение). Несъмне-
но конкретно изражение на тези ценности са изведените в 
практиката на СЕС относно генерални принципи на Правото 

299 CJue, 30. 4. 2014, Pfleger, C-390/12, т. 36.
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на ЕС – това несъмнено са принципи и на самия ЕС, впрочем 
именно затова те са „генерални“ в смисъл на основополага-
щи за целия съюзен правопорядък.

И затова „Съюзът допринася за съхраняването и разви-
тието на тези общи ценности…“ (3-о съображение в преам-
бюла на ХОПЕС), а „за тази цел е необходимо да се засили за-
щитата на основните права (именно да се „засили“, а не ЕС 
да се отклонява от тях – б. м.) …като те се включат в Харта, 
която ги прави по-видими“ (4-о съображение). 

5.3. Потвърждаване на генералните принципи чрез 
ХоПЕС. Очевидно целта на Хартата е да кодифицира (макар 
и условно) заварения юриспруденциален каталог на основ-
ните права – според нейния създател (5-о съображение) Хар-
тата „потвърждава отново“ (и то какво?) правата, които про-
изтичат от… същите източници на вдъхновение300, от които 
СЕО изведе през годините генералните принципи!

генералните принципи са утвърдени в Хартата, Харта-
та е продължение на генералните принципи!

Проф. Ленартс е категоричен, че обхватът на ХОПЕС и на 
генералните принципи „съвпада“301. 

Съдия Сафян пък настоява, че би било „твърде изкуствено 
и преди всичко нерационално да се прави разграничение меж-
ду „стари права“ (покрити от генералните принципи) и тези, 
които са получили изрична защита на базата на Хартата“302.

300 „…Общите за държавите-членки конституционни традиции и между-
народни задължения, както и Европейската конвенция за защита на права-
та на човека и основните свободи, приетите от Съюза и от Съвета на Европа 
социални харти, практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския 
съд по правата на човека“ (ХОПЕС, 5-о съображение).

301 „…Scope of application of the Charter and that of general principles of EU 
overlap“ – koen lenaerts, Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental 
Rights, European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2012, 
8(3), p. 375, spec. p. 385.

302 Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union: Fields of conflict?, European university institute, Working 
paper LAW 2012/22, www.eui.eu, p. 13.
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Разбира се, уредбата в ХОПЕС не използва непременно до-
словно същата фразеология, каквато съдържа предходната 
практика на СЕО, нито очертава абсолютно същото съдържа-
ние (макар да са нужни сериозни усилия да се изброят онези 
„генерални принципи“, които са признати в практиката на 
СЕС, но не присъстват – пряко или косвено – в Хартата303). 
Обратно, нейното съдържание е и по-широко: Хартата, зна-
ем, включва и ново поколение основни права. Но със сигур-
ност и без да се отклонява от (заварените с оглед практиката 
на СЕО към онзи момент) или, разбира се, без да ограничава 
генералните принципи в Правото на ЕС (принципи на всеки 
демократичен правопорядък).

Това, струва ми се, е единственият правилен прочит на 
духа и буквата на преамбюла, на разпоредбите на ХОПЕС в 
тяхната съвкупност и на „общите разпоредби относно тъл-
куването и прилагането на Хартата“ (чл. 51 и сл.). И затова 
„Разясненията“ внасят допълнителна светлина, именно като 
се позовават на практика на СЕО, отнасяща се до генерал-
ните принципи. Това предполага в бъдещата си практика 
(вече и по ХОПЕС) съдът в Люксембург само да потвърди и 
надгради досегашната, а не да очертава нова концепция за 
прилагането на ХОПЕС, различна от тази за прилагането на 
генералните принципи…

И пак затова ключовият въпрос не е има ли разлика в об-
хвата на Хартата и на (другите?) генерални принципи, а как 
да се определи тяхното (и на едните, и на другите) приложно 
поле – именно по отношение на ситуации, в които трябва да 
се установи „връзка“ със Съюзното право… 

5.4. идентичност на приложните полета. Затова прие-
мам, че практиката на СЕС именно относно определянето на 
„реална връзка“ между една национална ситуация и съюзна-
та (общностната) уредба – и особено относно приложимост-
та на генералните принципи в случай на наличие на такава 

303 koen lenaerts, Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental 
Rights, European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2012, 
8(3), p. 375, spec. p. 385.
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връзка – трябва да се разглежда не само като приложима при 
определянето на приложното поле на ХОПЕС, но и като во-
дещ тълкувателен източник! 

И затова за националния съдия е от особено съществе-
на важност разбирането за приложимостта спрямо ХОПЕС 
на практиката на СЕС относно генералните принципи (вкл. 
всички основни права). За да не изглежда това твърдение 
патетично ми е достатъчно да установя, че именно такъв е 
подходът и на съюзния конституционен законодател, изра-
зен в „Разясненията“, а и на съюзния съдия в неговата прак-
тика след влизането в сила на ХОПЕС като първичен съюзен 
правен източник…

6. Приложимост на ХоПЕС в случаите 
на по-засилена защита на национално равнище 
по чл. 53 от ХоПЕС
Чл. 53 от ХОПЕС сякаш урежда нов принцип: „прилагане на 

най-защитаващата норма“! В делото Melloni304 СЕС настоява, 
че наличието на национална конституционна норма, даваща 
на едно основно право по-засилена защита от тази по ХОПЕС, 
не позволява неприложимост на съответна съюзна мате-
риална правна норма. Той определя ясно: възможността на 
ДЧ (по чл. 53 от ХОПЕС) да прилага и по-засилена защита, не 
може да лиши Правото на ЕС от примат! Така той потвържда-
ва практиката си по Internationale Handelsgesellschaft305. Имен-
но затова чл. 53 въвежда ключово важното уточнение: „в 
техните съответни приложни полета“…

От това следва, че действието на ХОПЕС не пречи ДЧ да 
прилагат своите конституции (както и всяка друга национал-
на норма) – но само в „своите“ вътрешни приложни полета… 
Така ХОПЕС ще се прилага в „приложното поле на ПЕС“, а из-
вън него тя не пречи ДЧ да прилагат свое по-високо равнище 
на защита! Но само там… Такава теза развива и генералният 

304 CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11.
305 CJCe, 17. 12. 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70.
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адвокат Ив Бот по делото Melloni306, а Съдът я подкрепя307: 
„за националните власти (и съдилища) остава свободата да 
прилагат националните стандарти за защита на основните 
права по отношение на националните мерки по прилагането 
на Съюзното право, доколкото „не се намалява нивото на за-
щита, предвидено от Хартата съгласно тълкуването на Съда, 
нито предимството, единството и ефективността на правото 
на Съюза“308. Всъщност СЕС релативизира разпоредбата на 
чл. 53 от ХОПЕС (определяща на Хартата ролята на „мини-
мален стандарт“ и позволяваща ДЧ да предоставят по-заси-
лена защита на основните права), като налага разбирането, 
че една ДЧ не може да прилага своите (конституционни?!) 
гаранции за основните права по отношение на материи, кои-
то са напълно хармонизирани от Съюзното право и в кои-
то съюзните правни норми са съобразени с Хартата309! Така 
вместо минимална, Хартата понякога може да изпълни роля-
та на максимална рамка или „таван“310.

Всъщност СЕС определя едно просто правило:
 в материите, които са запазена национална компетент-

ност (без никаква реална връзка с ПЕС), ДЧ могат да прила-
гат своите стандарти относно правата на човека (по-високи 
или дори по-ниски от тези на ХОПЕС, разбира се, съобразя-
вайки се на общо основание с ЕКПЧ);
 в материите, които попадат в обхвата на ПЕС (и ХОПЕС) –  

в широкия смисъл, изведен по-горе относно чл. 51 (реална 
връзка и т.н., виж и нататък) – ДЧ са по принцип обвързани 

306 Заключение на генералния адвокат Yves Bot, представено на 2. 10. 
2012 г. по делото CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т.  93.

307 Неслучайно това решение беше не само широко обсъждано, но и доста 
критикувано – виж напр. aida torres Pérez, Melloni in Three Acts: From Dialogue 
to Monologue, Еuropean Constitutional Law Rewiew, Vol. 10, Issue 2, 2014, p. 308-
331 и nikos laVranos, The ECJ’s Judgments in Melloni and Åkerberg Fransson: Une 
ménage à trois difficulté, European Law Reporter, 4/2013, p. 133-141.

308 CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т. 60.
309 Ibid., т. 63-64.
310 Виж Federico FabbrInI, Fundamental Rights in Europe: Challenges and 

Transformations in Comparative Perspective, Human Rights Law Review, Oxford 
University Press, Volume 16, Issue 2, June 2016, р. 389–395.
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от ХОПЕС (независимо дали действат при свобода на прецен-
ка или при напълно обвързана компетентност) и при създа-
ването на вътрешно законодателство могат: 

а) да прилагат стандартите, закрепени с ХОПЕС или
б) да прилагат (по силата на чл. 53) свои по-високи стан-

дарти (по-засилена защита), но само ако и доколкото по този 
начин не влизат с противоречие със съюзна материална раз-
поредба (приложима или относима в съответната материя) 
и не засягат по този начин неприкосновения примат на Съ-
юзното право (да не попадат в пряко или косвено противо-
речие със Съюзното право), нито неговото единство (да не 
се получава нееднакво прилагане в различните ДЧ, извън 
допустимото от самото ПЕС) и неговата ефективност (да не 
се пречи на пълната му реализация в ДЧ)311. 

Същото разбиране СЕС потвърждава (и то в Голям със-
тав, при това същия ден!) в т. 29 на своите мотиви по делото 
Åkerberg Fransson312 (виж подробно нататък в Глава 2). 

311 Този подход на СЕС сякаш напомня „…нито жената на ближния, нито 
осела му, нито…“. Именно заради този подход на СЕС решението му по делото 
Melloni е едно от най-дискутираните в последните години.

312 „…Когато юрисдикция на ДЧ трябва да провери дали национална 
разпоредба или мярка, с която се прилага правото на Съюза по смисъла на 
чл. 51, § 1 от Хартата, е съвместима с основните права в хипотеза, при коя-
то действията на ДЧ не се регламентират изцяло от това право, национал-
ните органи и юрисдикции могат да прилагат националните стандарти за 
защита на основните права, стига в този процес да не се намалява нивото 
на защита, предвидено от Хартата съгласно тълкуването на Съда, нито пре-
димството, единството и ефективността на правото на Съюза“ – CJue, 26. 2. 
2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 29.
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глава 2 
Система на критериите 
за определянето на приложното поле 
на ХоПЕС според практиката на Съда на ЕС

Практиката на СЕС, от която могат да бъдат изведени кри-
териите за установяване на връзка или за определяне дали 
дадена материя (респ. национална уредба) попада в обхвата 
на ПЕС (респ. на ХОПЕС), не е много богата, нито съвсем без-
противоречива… Тя обаче е достатъчна, за да предостави во-
деща линия, на основата на която може да бъде изградена 
систематизация на критериите за определяне на прилож-
ното поле на ХоПЕС. В следващия дял III ще предложа и вто-
рата според мен водеща линия – принципът на ефективност.

В свой прочит на ранната практика на СЕС, през 2012 г. 
съдия Марек Сафян313 очерта 3 механизма за установяване 
на връзка между вътрешна правна уредба и Съюзното право, 
които смятам за полезна отправна точка. 

Първият (приложен по делото N. S.314) той дефинира като 
„механизъм на допълване“ („mechanism of complementarity“) –  
когато националните власти осъществяват собствени компе-
тенции в регулаторна сфера, която кореспондира с упражнена 
от съюзния законодател компетентност, националните мерки 
са „част от по-широк „пакет“ от правни инструменти“315. В тези 
случаи националните мерки са в обхвата на ПЕС и ХОПЕС – и 
дори когато държавата упражнява свобода на преценка, това 
е „обвързана свобода“ (изразът мой) и ДЧ е длъжна да я упраж-
нява по съюзен начин – в съответствие с всяка относима съюз-
на правна норма и при пълно прилагане/спазване на ХОПЕС. 

313 Mаrek saFJan, Areas of Application of the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union: Fields of conflict?, European university institute, Working 
paper LAW 2012/22, www.eui.eu, р. 11-12.

314 CJue, 21. 12. 2011, N. S. et a., C-411/10 & C-493/10, виж подробно по-го-
ре в Дял II, Глава 1, т. 4.3. 

315 Съдия Сафян посочва като примери дори решенията по делата CJСЕ, 
18. 2. 1982, Zuckerfabrik Franken, C-71/81, т. 22-28 и CJСЕ, 10. 7. 2003, Booker 
Aquacultur and Hydro Seafood, C-20/00 & C-64/00, т. 88-93.
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Вторият механизъм според него (приложен по делото 
DEB316) се основава на принципа на ефективност и по-об-
що на принципа на полезния ефект. При него връзката се 
основава не на формалното изпълнение от националния нор-
мотворец на съюзна правна норма (няма „упражнена съюзна 
компетентност“), а на последиците от прилагането на дадена 
национална правна уредба (сама по себе си попадаща в обхва-
та на запазените национални компетенции). За него „добаве-
ната стойност на решението по делото DEB е в разширяването 
на значението и смисъла на критерия за ефективност“, изис-
кващ не само добре да се прилагат съюзните правни норми, но 
и свързаните с тях вътрешни правни средства да са съобразе-
ни с гаранциите за основните права, закрепени в Хартата (по 
конкретното дело относно ефективна съдебна защита).

Третият механизъм съдия Сафян определя като „тясна 
функционална връзка“ („close functional relationship“) меж-
ду Съюзното право и националните разпоредби в материи, 
които по принцип нямат съюзна уредба. Както сам посочва, 
„разликата с първата ситуация (доколкото и в двата случая 
Съюзното право препраща към националното), е, че в тези 
случаи материята е изцяло извън съюзната компетентност 
(като по делото McB317 – семейноправни въпроси относно не-
законните деца)“. Наличието на „тясна функционална връз-
ка“ между съюзната процедурна уредба в материята на съ-
дебното сътрудничество по семейноправни въпроси и мате-
риалното право на ДЧ (което не е предмет на предоставени 
съюзни компетенции) позволява да установим – в светлина-
та на чл. 51, § 1 – прилагане на ХОПЕС.

Според мен системата на критериите, които трябва да се 
отчитат от националния съдия, когато реши да приложи раз-
поредба на ХОПЕС или да отправи преюдициално запитване 
до СЕС в този смисъл, трябва да се основава на пет решения 
на СЕС (постановени само в рамките на няколко месеца!), 
които именно поради особената им важност ще анализирам 
детайлно. 

316 CJue, 22. 12. 2010, DEB, C-279/09.
317 CJue, 5. 10. 2010, McB, C-400/10 PPU.
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1. максимално широко разбиране за приложно 
поле – основополагащото решение по делото
 Åkerberg Fransson318 
Това решение е основно за цялата доктрина за приложе-

нието на ХОПЕС, тъй като в него СЕС налага много широко 
разбиране за обхвата на приложното поле на ХоПЕС319. Той 
прави опит за въвеждане на „общ тест“ за приложимостта на 
ХОПЕС (и за прочит на чл. 51, § 1) и налага много широко раз-
биране за обхват на Правото на ЕС (респ. на ХОПЕС). 

Решението предизвиква някои анализатори да изразят 
учудване. В коментара на професора по публично право от 
Сорбоната Розлин Летрон само дни след обявяването на ре-
шението четем: „Понятието за „Право на ЕС“ се превръща 
в чантата на Мери Попинс, в която могат да вкарат всички 
видове невъзможни материи, стига да имат връзка, макар и 
косвена, с Правото на ЕС“320… Именитият професор по пуб-
лично право в Университета на Бордо Себастиен Платон пък 
прави двойствен (гъвкав) прочит (сякаш предчувстващ бъ-
дещото развитие на практиката на СЕС към по-ограничено 
разбиране – виж нататък): „Това решение сякаш потвържда-
ва едно широко, но ограничено разбиране за приложимостта 
на Хартата спрямо ДЧ“321.

318 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10.
319 Виж оценката в laura delGado, Mise en oeuvre du droit de l’Union et prin-

cipe ne bis idem …précisions jurisprudentielles sur l’applicabilité de la Charte des 
droits fondamentaux, ELSJ, Réseau universitaire européen, Droits fondamentaux, 
11. 3. 2013, mise-en-oeuvre-du-droit-de-lunion-et-principe-ne-bis-in-rem-preci-
sions-jurisprudentielles-sur-lapplicabilite-de-la-charte-des-droits-fondamentaux.

Критичен прочит предлага проф. Шима, правен съветник в Правната 
служба на Комисията: bernhard sChIMa, EU Fundamental Rights and Member 
State Action After Lisbon: Putting the ECJ’s Case Law in its Context, Fordham 
International Law Journal, Volume 38, Issue 4, 2015.

320 roseline letteron, Liberté, Libertés chéries, http://libertescheries.
blogspot.bg/2013/03/la-charte-des-droits-fondamentaux-de.html.

321 sébastien Platon, La Charte des droits fondamentaux et la « mise en œuvre » 
nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application 
de la Charte, RDLF 2013, chron. n°11, spec. p. 1, подчертаването мое.
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Всъщност решението предлага поне 15 елемента със съ-
ществено значение, които ще проследя в цялост.

1.1. Това дело е един от много редките примери за прею-
дициално запитване от шведски съд (при това – „районен 
съд“, първа инстанция по делото по същество!), с което се 
потвърждава разбирането за огромната важност на въпро-
са кога съдията трябва да спазва ХоПЕС – и по-общо на 
въпроса за активното прилагане на съюзния механизъм за 
преюдициално консултиране („между съдии“).

1.2. Разбирането на значението на въпроса се проявява 
в това, че делото е разгледано от Големия състав на Съда. И, 
разбира се, от един от най-силните по това време генерални 
адвокати в Съда – Круз Вилалон322.

1.3. Съдът прави почти дидактичен прочит323 на мате-
рията:

1.3.1. Винаги, когато Правото на ЕС е приложимо, прило-
жима е и ХОПЕС.

1.3.2. ХОПЕС се прилага във „всички случаи, уредени от 
Правото на ЕС“.

1.3.3. ДЧ трябва да зачитат ХОПЕС във „всеки свой акт“, 
който попада в приложното поле на ПЕС/ХОПЕС.

1.3.4. Това приложно поле засяга дори ситуациите, които 
имат отношение само към (финансовите) интереси на ЕС, 
независимо как (със съюзни или само с вътрешни норми) са 
уредени тези ситуации.

1.3.5. СЕС определя мястото (статуса) на ЕКПЧ сред източ-
ниците на Правото на ЕС324.

322 Заключение на генералния адвокат г-н P. Cruz Villalȯn по делото CJue, 
26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10.

323 Проф. Платон говори за „педагогически подход“ – sébastien Platon, 
La Charte des droits fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de 
l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte, 
RDLF 2013, chron. n°11.

324 Виж ulf bernItz, The Scope of the Charter and its Impact on the Applica-
tion of the ECHR: The Åkerberg Fransson Case on Ne Bis in Idem in Perspective – in: 
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1.3.6. Очертава и задълженията на националните съдии 
по силата на принципа на примат на Правото на ЕС и за недо-
пустимостта те да бъдат ограничавани с вътрешни правни 
норми. И още, и още…

1.4. Ек и повечето взели отношение дЧ325 оспорват из-
общо допустимостта на запитването с аргумент, че матери-
ите относно данъчните санкции или наказателното преслед-
ване не „произтичат от прилагането на правото на Съюза“ по 
арг. от чл. 51 от ХОПЕС. И настояват, че ХОПЕС е неприложима 
в случая326. Същата позиция защитава дори генералния ад-
вокат по делото327. Аргументите, с които Съдът им отгова-
ря (по същество им се противопоставя!), са поради това още 
по-важни и показателни.

1.5. СЕС е категоричен: дЧ трябва да зачитат ХоПЕС с 
всеки свой акт, който попада в приложното поле на Пра-
вото на ЕС – „…когато националната правна уредба попада в 
приложното поле на правото на Съюза, не може да е налице 
положение, което се обхваща от това право, но при което по-
сочените основни права са неприложими“328. Защото прило-
жимостта на ПЕС включва (води след себе си) приложимост 
и на Хартата. Той еднозначно напомня (и с това потвържда-
ва) своята „постоянна практика“ (както неслучайно сам от-
белязва) относно генералните принципи и включените в тях 
основни права (виж по-горе в Дял І), според която „основни-
те права …трябва да се прилагат във всички случаи, уреде-
ни от правото на Съюза“. И когато една национална правна 
уредба „попада в обхвата на Съюзното право“, СЕС трябва да 
даде на сезиралия го национален съдия „всички насоки за 

stefan VoGenauer, stephen WeatherIll, General Principles of Law. European 
and comparative perspectives, Bloomsbury, 2017.

325 Да отбележим ли, че и по това дело, както по толкова много други ва-
жни дела пред СЕС, позиция на българската държава не се забелязва? Чехия 
не пропуска дело, ние не пропускаме възможността да пропуснем…

326 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 22.
327 Пак там, т. 116.
328 Пак там, т. 21.
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тълкуване“ относно това дали тя е съобразена с основните 
права, респ. с Хартата329.

Показателно е, че Съдът изрично припомня цяла серия 
свои предишни решения330. Той посочва изрично и българ-
ското дело Vinkov331, където (в т. 58) посочва: „…в рамките на 
преюдициално запитване на основание чл. 267 от ДФЕС, ко-
гато национална правна уредба попада в приложното поле 
на правото на Съюза, Съдът трябва да даде всички насоки 
за тълкуване, необходими за преценката на националната 
юрисдикция относно съответствието на тази правна уредба 
на основните права, така както са утвърдени именно в Хар-
тата (и напомня отново делата Kremzow332 и Dereci333).

1.6. Най-съществен е изразът „във всички случаи, уреде-
ни от Правото на ЕС“. Неслучайно веднага след това Съдът 
сам утвърждава, че това е дефиниция! Разбира се, това не 
е …годна дефиниция. Но е годна – и много важна – рамка за 
изграждане на дефиниция. А Съдът твърди, че именно тя „се 
потвърждава от „Разясненията“. И веднага след това я допъл-
ва334: „приложимостта на Правото на Съюза включва прило-
жимостта на основните права, гарантирани от Хартата“.

1.7. Логично след това СЕС налага разбирането, че всяка 
връзка, дори „частична“ (между национална правна уредба 
и Правото на ЕС) е достатъчна, за да обоснове, че национал-
ната уредба (респ. материята) е в обхвата на ПЕС, респ. на 
ХОПЕС335. Видно от цитираното Съюзно право, всяка ДЧ „е 

329 Пак там, т. 19. 
330 CJCe, 18. 6. 1991, ERT (Elliniki Radiophonia Tileorassi), C-260/89,  

р. 42; CJCe, 29. 5. 1997, Kremzow, C-299/95, т. 15; CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, 
C-309/96, т. 13; CJCe, 22. 10. 2002, Roquette Frères, C-94/00, т. 25; CJCe, 18. 12. 
2008, Sopropé, C-349/07, т. 34; CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 72.

331 CJue, 7. 6. 2012, Vinkov, C-27/11.
332 CJCe, 29. 5. 1997, Kremzow, C-299/95, т. 15.
333 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 72.
334 „…Тази дефиниция на приложното поле…“ – CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg 

Fransson, C-617/10, т. 20-21.
335 „В настоящия случай …данъчните санкции и наказателното преследване 

…отчасти са свързани с неизпълнение на задълженията му“ (за деклариране 
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длъжна“ – и то именно да създаде (или приложи) собствено, 
вътрешно право – за да приложи Съюзното право336. 

1.7.1. Макар в конкретния случай да е налице класиче-
ско „прилагане“ (транспониране на директива), изводът – и 
произтичащият критерий – е общ: дори когато прилагат 
собствени разпоредби (дори заварени при влизането в сила 
на „частично“ релевантна съюзна норма или приети с оглед 
други цели – и дори безусловно приети не по повод на при-
лагане на Съюзно право, това могат да са вътрешни норми, 
приети дори преди присъединяването на съответната ДЧ 
към ЕС!), ако ги прилагат във връзка с (по отношение на) 
права (или задължения), произтичащи от Съюзното право, 
тези разпоредби трябва да се разглеждат като разпоредби 
по прилагането на ПЕС. И тук става дума именно за прилага-
не – в смисъла на общото задължение по чл. 19, § 1, ал. 2 от 
ДЕС (за уреждане на правните средства, необходими за оси-

за целите на ДДС, т. 24), произтичащи вече напълно, а не отчасти, от Съюзното 
право (релевантната директива, самата тя прилагаща разпоредба на УД).

336 „…В областта на ДДС всяка ДЧ има задължение да вземе всички зако-
нодателни и административни мерки, с които може да се гарантира съби-
рането на целия дължим на нейната територия ДДС и да се предотвратят 
измамите“ (т. 25). 

По отношение на всички мерки, свързани с пълното зачитане на Съюзно-
то право относно ДДС, виж също знаковото дело на ЕК срещу Гърция: CJCe, 
21. 9. 1989, Commission des Communautés européennes c/ République hellénique, 
68/88, т. 24 и 25.

Впрочем неизпълнението на това (и на всяко подобно!) задължение на 
ДЧ е основание за преследване по реда на производството за установява-
не на нарушения на ДЧ (по чл. 228 от ДФЕС) – СЕС напомня своята посто-
янна практика в този смисъл – напр. CJCe, 17. 7. 2008  Commission c/ Italie, 
C-132/06, т. 37 и 46. Подробно по този въпрос виж в атанас СЕмов, Съвре-
менно международно правораздаване. Том 2. Съдът на Европейския съюз, Ин-
ститут по международно право, Институт по европейско право, С. 2011, спец. 
стр. 283 и сл.

За да не остане никакво съмнение, Съдът извлича задължение на ДЧ (т. е.  
„връзка“ с ПЕС) и от съюзна разпоредба с първичен ранг (чл. 325 от ДФЕС – 
т. 26 на мотивите на решението). В този смисъл виж CJCe, 28. 10. 2010, SGS 
Belgium e.a., C-367/09, т. 40-42.



117

гуряване337 на ефективна правна защита в областите, обхва-
нати от ПЕС).

1.7.2. Разбирането за „всяка връзка“ (разбира се, реална, 
не абстрактна – виж нататък) се потвърждава ясно от СЕС, 
за който е достатъчно дадена национална уредба да има от-
ношение към „собствените ресурси на Съюза“ (в частност 
включващи приходите от прилагането на унифицирана 
ставка към хармонизираната – чрез Съюзно право! – основа 
на ДДС) и това е не просто връзка, а „пряка връзка“338. 

1.7.3. Дали можем да приемем, че всяка връзка е пряка 
връзка? Навярно почти всяко нарушаване/неприлагане на 
национална правна норма може да „доведе до намаляване 
на приходите на ЕС“, респ. да наруши Правото на ЕС. И все 
пак е нужен разум: връзката трябва да е „реална“. Така напр. 
„данъчните санкции и наказателното преследване за прес-
тъпления против данъчната и осигурителната система“ (ма-
кар и уредени изцяло във вътрешни норми, които може да са 
приети преди и/или съвсем извън контекста на прилагането 
на ПЕС и във всички случаи извън всякаква компетентност 
на ЕС), „представляват прилагане“ (на релевантното съюзно 
материално право) „и следователно на правото на Съюза по 
смисъла на чл. 51, § 1 от Хартата“339. 

1.8. По този начин Съдът на ЕС фактически налага нов 
прочит на понятието „прилагане на Правото на ЕС“340! 
Той всъщност потвърждава, че: 

337 В българския превод е използван израза „установяват“, който, макар 
да не е неточен, ми се струва по-малко подходящ, от „уреждат“ („établissent“ 
на френски език е по-скоро „създават“; «shall provide“ на английски език е 
по-скоро „осигуряват“). Със сигурност не трябва да се използва „създават“, 
за да не се създаде впечатление за неприложимост на заварените, но годни 
за прилагане, релевантни национални разпоредби.

338 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 26.
339 Т. 26, уточненията в скоби са мои.
340 „ …New view on the concept of implementation“ – Ida karlsson, Petra 

enMalM and amandine douM, Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, Case 
C-617/10 of 26 February 2013, April 26, 2013, https://eulaworebro.wordpress.
com/2013/04/26/aklagaren-v-hans-akerberg-fransson-case-c-61710-of-26-
february-2013/.
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 разбирането за приложно поле на ХОПЕС съвпада с нало-
женото в предходната му практика разбиране за приложното 
поле на основните права (генералните правни принципи),
 разпоредбата на чл. 51, § 1 от ХОПЕС не следва да се тъл-

кува като ограничаваща приложното поле на ХОПЕС (в срав-
нение с това на генералните принципи)
 и заедно с релевантния текст на „Разясненията“ целят 

да осветлят именно такъв прочит на чл. 51, § 1: 

ПРИЛАГАНЕ на Правото на ЕС е 
ВСЯКА МЯРКА В ПРИЛОЖНОТО МУ ПОЛЕ.

1.9. И за да няма съмнение, СЕС продължава дидактич-
ния си подход341: „обстоятелството, че националните прав-
ни норми …не са приети, за да се транспонира…, не може 
да постави под въпрос този извод, тъй като с прилагането 
им (не непременно и с приемането им! – б. м.) се цели да се 
санкционира нарушение на разпоредбите на…“ (посочената 
директива, по-общо на ПЕС)342. 

1.10. За да обобщи накрая: когато юрисдикция на ДЧ 
трябва да провери дали национална разпоредба или мярка, с 
която се прилага правото на Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 
от Хартата (така, както е разчетен по-нагоре), е съвместима 
с основните права в случай, когато действията на дЧ не 
се регламентират изцяло от ПЕС, националните органи и 
юрисдикции могат да прилагат националните стандарти (за 
защита на основните права) само ако не се намалява нивото 
на защита, предвидено от Хартата – респ. са безусловно об-
вързани от задължението за зачитане на ХОПЕС343.

341 Не може да не се подчертае същественият принос в това отношение на 
заключението на генералния адвокат по делото…

342 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 28, уточненията в ско-
би са мои.

343 Т. 29. Не можем да не отбележим, че тук СЕС се позовава на практиката 
си от… същия ден (!) – по делото Melloni, виж подробно в следващата точка.
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1.11. При това в делото по същество (пред питащата 
шведска юрисдикция) става дума за наказателно право (!): 
дело за измама по данъчно облагане344 (ДОД и ДДС345). Г-н 
Ханс Акерберг Франсон е шведски рибар, обвинен (от про-
куратурата) за това, че в данъчните си декларации е пре-
доставил невярна информация, което е довело до загуба на 
бюджетни приходи (във връзка със събирането на данъка 
върху доходите и на данъка върху добавената стойност) и 
не е подал декларации за осигурителните вноски за сметка 
на работодателя, което също води до загуби (за бюджета на 
социалното осигуряване). Съгласно обвинителния акт прес-
тъпленията трябва да се квалифицират като тежки, от една 
страна понеже се отнасят до парични суми в особено големи 
размери, и от друга тъй като са част от системна и широко-
мащабна престъпна дейност346. 

Две години по-рано обаче данъчната администрация (с 
ревизионен акт) вече му е наложила „данъчна санкция“ за 
всяко от установените нарушения (които лицето не е оспо-
рило пред административния съд). СЕС изрично посочва, че 
този акт „се основава на същото деяние …в което се състои 
престъплението по повдигнатото обвинение в главното, на-
казателно производство“347.

1.12. Затова въпросът по същество е действа ли (относно 
наказателно преследване след наложена административ-
на глоба) принципът non bis in idem, както произтича от 
ХоПЕС? Този въпрос е поставен от защитата на г-н Акерберг 
пред първоинстанционния наказателен съд („районният“) 
с искане да се прекрати наказателното производство в съ-
ответствие със забраната за повторно осъждане за същото 
деяние, прогласена в чл. 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ и в 

344 „…Тежки престъпления против данъчната и осигурителната система“ –  
CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 2.

345 Във връзка с Шеста директива 77/388/ЕИО.
346 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 12.
347 Т. 13.



120

чл. 50 от Хартата348, тъй като вече му е наложено наказание 
за същото деяние в друго производство349.

СЕС приема, че чл. 50 от ХОПЕС350 допуска ДЧ да наложи 
и данъчни, и наказателноправни санкции за едно и също 
деяние, изразяващо се в неизпълнение на задълженията за 
деклариране за целите на ДДС. За нужните да това изслед-
ване обаче по-съществено ми се струва уточнението на СЕС, 
че „ДЧ могат свободно да избират приложимите санкции“, 
поради което „те могат да бъдат административни, наказа-
телноправни или съчетание от двете“351. И само ако данъч-

348 Всъщност въпросът засяга преценката дали шведският закон, изискващ 
„да е налице ясно основание, изведено от [ЕКПЧ] или от практиката на ЕСПЧ, 
за да може националната юрисдикция да не приложи национални разпоред-
би, които вероятно противоречат на принципа non bis in idem съгласно чл. 4 от 
Протокол № 7 към [ЕКПЧ], а следователно и на чл. 50 от [Хартата]“. Шведският 
съдия пита съюзния дали „подобно изискване съгласно националното право, 
за да не бъдат приложени национални разпоредби, е съвместимо с правото на 
Съюза, и по-специално с неговите общи принципи, включително примата и 
непосредственото действие на правото на Съюза?“ (т. 15, 1).

Вторият въпрос по същество е за допустимостта на наказателното про-
изводство (за престъпление против данъчната и осигурителната система) – 
попада ли в обхвата на принципа non bis in idem, когато за същото деяние на 
подсъдимия вече е данъчна санкция (глоба) в рамките на административ-
но производство (т. 15, 2). И ако отговорът на този въпрос е положителен, 
изпълнени ли са условията на принципа non bis in idem при налагането на 
няколко санкции в отделни производства, когато в последното производ-
ство се прави нова и независима от предходното производство преценка на 
обстоятелствата? (т. 15, 3).

При това „шведската система, която предвижда отделни производства 
за налагане на данъчни санкции и за наказателно преследване за престъ-
пления против данъчната и осигурителната система, се основава на редица 
съображения от общ интерес“ (т. 15, 5).

349 Т. 14.
350 „Член 50. Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за 

едно и също престъпление. Никой не може да бъде подложен на наказател-
но преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан 
или осъден на територията на Съюза с окончателно съдебно решение в съ-
ответствие със закона.“

351 Заслужава си да се отбележи, че СЕС определя, че принципът non bis in 
idem се прилага не само в рамките на една държава, но и между отделни 
дЧ на ЕС! Това е съществено различен прочит на чл. 50 от ХОПЕС в сравне-
ние с прочита на ЕСПЧ на чл. 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ! При това Про-
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ната санкция има наказателноправен характер (по смисъ-
ла на чл. 50) и е влязла в сила (кумулативни изисквания),  
чл. 50 от ХОПЕС не допуска наказателно преследване за съ-
щото деяние срещу същото лице352. Така за националния 
съдия остава да прецени353 дали характерът на „данъчната 
санкция“ е наказателен (и тогава принципът „non bis in idem“ 
ще наложи незаконосъобразност на втората по време санк-
ция) или е административен (и тогава тя ще е допустима)354.

1.13. Накрая СЕС обобщава (генерално, макар и по повод 
конкретна шведска правна норма), че правото на Съюза не 
допуска съдебна практика, според която, за да бъде на-

ектът за споразумение за присъединяване на ЕС към ЕКПЧ не предвижда 
присъединяване на ЕС към Протокол № 7…

Виж повече в: John VerVaele, The Application of the EU Charter of 
Fundamental Rights (CFR)and its Ne bis in idem Principle in the Member States 
of the EU, Review of European administrative law, 6/2013, p. 133 и antoine 
baIlleuX, Entre droits fondamentaux et intégration européenne, la Charte des 
droits fondamentaux de l‘Union européenne face à son destin, Revue trimestrielle 
des droits de l’Homme, 97/2014, р. 209.

352 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 34. В крайна сметка 
Съдът приема, че принципът non bis in idem, прогласен в чл. 50 от ХОПЕС, до-
пуска ДЧ да наложи последователно данъчна и наказателноправна санкция 
за едно и също деяние (изразяващо се в неизпълнение на задълженията за 
деклариране за целите на ДДС), ако първата санкция няма наказателнопра-
вен характер (и именно това трябва да провери националният съд, който 
гледа делото по същество) – т. 37.

353 Интересен пример за тълкуване на национална конституционна раз-
поредба в съответствие с ХОПЕС – и именно с чл. 50 относно принципа non 
bis in idem – предлага решение на Конституционния съд на Чешката репу-
блика, 14. 4. 2016, дело II US 143/16.

354 За нуждите на подобна преценка според СЕС (т. 35) релевантни са три 
критерия: правната квалификация на нарушението във вътрешното пра-
во; самото естество на нарушението и естеството и тежестта на санкцията, 
която може да бъде наложена на съответното лице (СЕС припомня своето 
решение по делото CJue, 5. 6. 2012 г. Bonda, C-489/10, т. 37). Всъщност тези 
критерии са закрепени първо в практиката на ЕСПЧ още през 1976 г. по де-
лото Engel and others v. Netherlands, 8. 6. 1976, No  5100/71, 5101/71, 5102/71, 
5354/72 and 5370/72 – виж Ida karlsson, Petra enMalM and amandine 
douM, Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, Case C-617/10 of 26 February 2013, 
April 26, 2013, https://eulaworebro.wordpress.com/2013/04/26/aklagaren-v-
hans-akerberg-fransson-case-c-61710-of-26-february-2013/.
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ционалният съд задължен да остави без приложение всяка 
противоречаща на гарантирано от Хартата основно право 
разпоредба, това противоречие трябва да произтича ясно от 
текста на Хартата или от свързаната с нея съдебна практи-
ка, когато националната правна норма отказва на национал-
ния съд правото да направи цялостна преценка, евентуално 
с преюдициалното съдействие на Съда на ЕС, за съвмести-
мост на посочената разпоредба с Хартата355.

1.14. Разбира се, СЕС полага необходимата грижа да не се 
допусне волунтаристко разбиране за прекалена всеоб-
хватност на ХоПЕС356. Той се стреми да очертае ясни „гра-
ници на приложимостта на ХОПЕС“357 и настоява, че „когато 
дадено правно положение не попада в приложното поле на 
правото на Съюза, СЕС няма компетентност да го разгледа 
и евентуално посочените разпоредби на Хартата сами по 
себе си не биха могли да учредят такава компетентност“358. 
„Съвсем очевидно се цели ограничаване на вълната от прею-
дициални запитвания, които ще поставят въпроси за нару-
шения на Хартата, без делото по същество да е свързано със 
ситуация, уредена от Правото на ЕС. …дЧ са подчинени на 

355 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 48.
356 Въпреки това неговото решение беше силно критикувано – и в раз-

лични школи – виж напр. Filippo FontanellI, Hic Sunt Nationes: The Elusive 
Limits of the EU Charter and the German Constitutional Watchdog, European Con-
stitutional Law Rewiew,  9/2013, p. 315; dieter GrIMM, Der Datenschutz vor einer 
Neuorientierung, Juristenzeitung, 68/2013, p. 590-91; thorsten kInGreen, Die 
Grundrechte des Grundgesetzes im europäischen Grundrechtsföderalismus, Juristen-
zeitung 68/2013; hans-Jürgen rabe, Grundrechtsbindung der Mitgliedstaaten, 
Neue juristische Wochenschrift, 2013, р. 1407 и др.

357 Според прочита на проф. Платон „генералната воля на СЕС е да оп-
редели границите на приложното поле на Хартата“ – sébastien Platon, La 
Charte des droits fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union 
: précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte, RDLF 2013, 
chron. n°11.

358 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 22, където СЕС препра-
ща и към CJue (опр.), 12. 7. 2012, Currà et a., C-466/11, т. 26.
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Хартата само по силата на една рефлексия (отражение) и 
поради това не във всички области на своята дейност“359.

1.15. Именно в този смисъл ключово важно е изработва-
нето на устойчиви механизми за определяне на съществува-
нето на реална връзка360. И затова особено показателно е, че 
по това дело Съдът не възприема твърде строгото разбира-
не за „степен на връзка“ (очевидно по-висока) на генералния 
адвокат по делото Круз Вилалон361. 

Затова като обобщение приемам, че единственият въз-
можен (засега…) извод е, че една ситуация (респ. една на-
ционална/вътрешна правна уредба) ще попада в обхва-
та на Правото на ЕС (и ХоПЕС), когато се намира в реална 
връзка с него – това изисква връзката да е СЪщЕСТВЕНА, 
но нЕ нЕПрЕмЕнно Пряка!

.     .     .
1.16. Извън този кръг важни въпроси не можем да не отбе-

лежим и че делото Åkerberg Fransson бележи първи етап към 
налагане на самостоятелно тълкуване на ХОПЕС по отноше-
ние на ЕКПЧ, еманципиране от ЕкПЧ362! И утвърждава осо-

359 sébastien Platon, La Charte des droits fondamentaux et la « mise en 
œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ 
d’application de la Charte, RDLF 2013, chron. n°11.

360 СЕС неведнъж настоява, че връзката трябва да бъде реална: CJCe, 
1997, Kremzow, C-299/95; CJCe, 1991, Grogan, C-159/90; CJCe, 18. 12. 1997, An-
nibaldi, C-309/96.

361 Изразени в т. 57 на Заключението на генералния адвокат г-н P. Cruz 
Villalȯn, представено на 12 юни 2012 г. по дело CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg 
Fransson, C-617/10. Не можем впрочем да не отбележим, че този случай е 
един от сравнително редките примери, когато в свое решение Съдът про-
явява повече смелост от свой генерален адвокат – обикновено именно ге-
нералните адвокати, ползващи се със свободата на самостоятелния анализ 
(и без преки правни последци), предлагат по-дръзки виждания, немалко от 
които съдът възприема едва по-късно – виж повече в атанас СЕмов, Особе-
ности на ролята на генералния адвокат в Съда на ЕС, www.eubg.eu. 

362 Виж Giuseppe MartInICo, Two Worlds (Still) Apart? ECHR and EU Law 
before National Judges – in: Vasiliki kosta et a. (eds.), The EU accession to the 
ECHR, 2014, p. 141.
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бено категорично разбиране за мястото на ХОПЕС сред източ-
ниците на Правото на ЕС. Той „напомня“ (с ясното внушение 
за устойчива практика, макар да не посочва изрично свои пре-
дходни решения, както прави обикновено), че „макар призна-
тите от ЕКПЧ основни права да са част от правото на Съюза“ 
като генерални принципи, докато Съюзът не се присъеди-
ни към конвенцията, тя не представлява юридически акт, 
формално интегриран в правния ред на Съюза“363! 

1.16.1. Това за него е достатъчен аргумент да приеме, че 
„правото на Съюза не регламентира връзката между ЕКПЧ и 
правните системи на ДЧ“ (дори в приложното поле на ПЕС!) 
и освен това не определя какви последици трябва да бъдат 
изведени от националния съд при противоречие между га-
рантираните от ЕКПЧ права и разпоредба на националното 
право. И, според самия СЕС, въпреки разпоредбата на чл. 6,  
§ 3 от ДЕС, и „макар чл. 52, § 3 от ХОПЕС да изисква съдържа-
щите се в Хартата права, съответстващи на права, гаранти-
рани от ЕКПЧ, да имат същия смисъл и обхват като дадените 
им в конвенцията“364.

1.16.2. В решението по делото Kamberaj, споменато от са-
мия СЕС, той дори е по-категоричен: когато към дадена си-
туация в дЧ отношение имат както ХоПЕС, така и ЕкПЧ, 
националните власти трябва да приложат (да се съобра-
зяват с… – и най-вече с практиката на СЕС по…) Хартата! 
„Чл. 6, § 3 от ДЕС не регламентира връзката между ЕКПЧ и 
правните системи на ДЧ и не посочва какви последици тряб-
ва да бъдат изведени от националния съд при противоречие 
между гарантираните от ЕКПЧ права и разпоредба на нацио-
налното право“365. „…Следователно при противоречие между 
разпоредба на националното право и ЕКПЧ извършената в 
чл. 6, § 3 от ДЕС препратка към ЕКПЧ не налага на нацио-
налния съд да приложи пряко366 разпоредбите на тази кон-

363 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 44.
364 Пак там.
365 CJue, 24. 4. 2012, Kamberaj, C-571/10, т. 62. 
366 Не мога да не посоча, че употребеният в българския превод на решение-

то израз „да осигури прякото приложение на…“ изобщо не съответства на сми-
съла, вложен от съюзния съд (англ.: „to apply the provisions of that convention 
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венция, като остави без приложение несъвместимата с нея 
разпоредба на националното право“367. Така към съответна-
та ситуация (пряко) приложима ще бъде само Хартата! Раз-
бира се, отделен е въпросът, че ако конкретната разпоредба 
на Хартата (по смисъла на чл. 52 от ХОПЕС) съдържа права, 
съответстващи на гарантирани от ЕКПЧ, техният смисъл и 
обхват са същите, като по Конвенцията. Приложима обаче 
ще бъде именно и само Хартата, а не Конвенцията! Респ. во-

directly“, респ. на френски език: „d’appliquer directement les dispositions de…“ 
– което означава единствено „да приложи пряко разпоредбите на…“!

Подобна небрежност (некомпетентност?) проличава още по-ясно в превода 
на т. 44, където нашият прелетял някак до Люксембург преводач пише за „раз-
поредбите на правото на Съюза, които имат непосредствено действие“. Това не 
може да се определи по друг начин, освен като СКАНДАЛНО!!! На френски език 
текстът е „…dotées d’un effet direct“, на немски: „deren Bestimmungen unmittelbar 
anzuwenden“, дори на английски език е „..having direct effect“. От словенски език 
да бяха превеждали тези хора („da neposredno uporabi“) или поне от словаш-
ки („priamo uplatnil“) или чешки („přímo použil“), ако не им стига и испанският 
(„a aplicar directamente“) или италианският („di applicare direttamente“) превод, 
пак нямаше изпишат подобен паметник на неграмотността…

Как пък не се намери в службата за преводи на СЕС един български 
юрист, който разбира Правото на ЕС, та да изчита (и поправя) превода поне 
на по-важните решения – напр. тези, постановени от Големия състав! Кога и 
къде преводачът на този текст намери в смислен български източник (учеб-
ник, статия…) израз „непосредствено действие“?! Той за принципите на при-
лагане на Правото на ЕС не е ли чел или поне чувал? А за разликата между 
„непосредствена приложимост“ (каквато имат всички съюзни разпоредби, 
без изключение!) и „директен ефект“ (какъвто имат само тези съюзни прав-
ни норми, които са годни да предоставят субективни права или задължения 
на частните лица в отношенията им с друго частно лице или държавата)?! 
Ако наистина не са – да помолят, от Софийския университет с удоволствие 
ще им изпратим, да попрочетат…

После се чудим защо подобни безумия се появяват и в решения на бъл-
гарски съдии, особено такива, които са учили право в Н-ския юридически 
факултет... Учете, бе, хора – не боли!

И как да се утешиш, че може да става дума за момента небрежност, след 
като очевидно сме в хипотезата на класическата формула „… и упорит“: в 
заключенията на генералния адвокат по делото изразът „having direct effect“ 
отново е преведен като „които имат непосредствено действие“!

В такива случаи любимият на поколения студенти по „Право“ проф. Во-
лодя Захаров казваше: „Проста да паладейш“…

367 CJue, 24. 4. 2012, Kamberaj, C-571/10, т. 63.
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деща за националните власти (и най-вече за националния 
съдия) ще бъде именно практиката на СЕС (по съответната 
разпоредба на ХОПЕС), а не тази на ЕСПЧ (по съответната 
разпоредба на ЕКПЧ), особено пък ако между тях могат да се 
установят разлики.

1.16.3. И още нещо твърде съществено: Съдът закрепва 
ясно разбиране за ролята на разпоредбите на Хартата – те се 
ползват с примат пред вътрешното право на ДЧ (на общо ос-
нование, като всяка съюзна правна норма). И националните 
власти (а на първо по важност и последно по ред на произ-
насяне място националните съдии) са длъжни да оставят не-
приложена всяка вътрешна правна норма, която им проти-
воречи (пряко или косвено). „Що се отнася до последиците, 
които националният съд трябва да изведе при противоре-
чие между разпоредби от вътрешното му право и гарантира-
ни от Хартата права, съгласно постоянната съдебна практи-
ка (на СЕС – б.м.) националният съд, натоварен в рамките на 
своята компетентност с прилагането на правото на Съюза, 
е длъжен да гарантира пълното действие на тези норми, 
като при необходимост сам вземе решение да не приложи 
национална разпоредба, която им противоречи...“368 

За съжаление много скоро след това съюзният съд прави 
отстъпление от това изчистено и универсално разбиране… 
(виж в том V относно действието на разпоредбите на ХОПЕС 
спрямо лицата).

1.17. Нека накрая коректно споменем и съществената 
(очевидно) роля за успешното изграждане на защитата – и 
поради това за постигането на значим резултат – на консул-
танта по делото пред шведския съд проф. Улф Берниц369.

368 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 45. СЕС посочва изобил-
на практика, сред която в най-ново време особено внимание изисква делото 
CJue, 22. 6. 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 & C-189/10, т. 43.

369 Директор на Института по Европейско право – Стокхолм! 
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2. изграждане на „съюзно конституционно 
пространство на основните права“ – делото Melloni
Решението по делото Åkerberg Fransson е в тясна и важна 

връзка с решението по делото Melloni370, постановено впро-
чем същия ден371 и пак от Големия състав на Съда. Тези две 
дела допринасят изключително съществено за изграждане-
то на „съюзно конституционно пространство на основните 
права“372! 

2.1. Делото Melloni също се отнася за наказателноправ-
на материя, която (в огромната си част373) се смята за оста-
ваща извън обхвата на Правото на ЕС. Макар формално да 
става дума за различни институти на наказателното пра-
во (престъпление срещу данъчното облагане – Åkerberg и 
престъпление във връзка с фалит на търговско дружество –  
Melloni), делото Melloni допълва делото Åkerberg и заедно с 
вписват в обща линия на прочит на основните права в ЕС.

2.2. По делото Melloni не стои въпросът приложима ли ХО-
ПЕС (тъй като спорът по същество е свързан с прилагането 
на механизма на европейската заповед за арест, т.е. безспор-
но материя на Съюзното право). Същественият въпрос е за 
обхвата на нейното прилагане.

370 CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11.
371 Няма да е много пресилено ако приемем, че поради това датата 26 

февруари 2013 г. е една от историческите дати в историята на съюзната 
юриспруденция…

372 Виж Clara rauCheGGer, The Interplay Between the Charter and Nation-
al Constitutions after Åkerberg Fransson and Melloni : Has the CJEU Embraced the 
Challenges of Multilevel Fundamental Rights Protection? – in: stefan VoGenauer, 
stephen WeatherIll, General Principles of Law. European and comparative 
perspectives, Bloomsbury, 2017.

373 Но далеч не изцяло – виж подробно в Христо ХриСтЕв, Право на Ев-
ропейския съюз. Наказателноправни въпроси, „Сиела“, С., 2012, и Пламен Па-
найотов, Наказателното право на Европейския съюз и българското нака-
зателно право, „Сиби“, С., 2012.
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По тази (но и други) причини това  решение предизвика 
изключително много коментари374... Особено интересно е 
развитието в края на 2015 г., когато и Германският консти-
туционен съд взе отношение (и то какво!…) по това дело375.

2.3. В крайна сметка СЕС потвърди не само приложимост-
та на Хартата, но и задължението на всяка дЧ да я зачита 
винаги, когато национална мярка попада в обхвата на 
ПЕС, включително и когато прилага по-засилени мерки на 
защита на основните права, както самата Харта допуска в 
своя чл. 53! Той намери повод и отново да потвърди незао-
биколимото значение на пълното зачитане на принципа на 
примата на Правото на ЕС (в духа на практиката по делото 

374 Виж напр. коментара на големия Анри Лабайл: henri labaYle, Mandat 
d’arrêt européen et degré de protection des droits fondamentaux, quand la confiance 
se fait aveugle, ELSJ, Réseau universitaire européen, Droits fondamentaux, 3. 3. 
2013, http://www.gdr-elsj.eu/2013/03/03/cooperation-judiciaire-penale/man-
dat-darret-europeen-et-degre-de-protection-des-droits-fondamentaux-quand-la-
confiance-se-fait-aveugle/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=-
mandat-darret-europe. 

Виж също Myriam benlolo Carabot, Mandat d’arrêt européen (Déci-
sion-cadre 2002/584/JAI) : La protection des droits fondamentaux, oui… mais su-
bordonnée aux exigences de la primauté du droit de l’Union européenne, La Revue 
des Droits de l’Homme, 22 mars 2013, http://revdh.org/tag/article-6-du-traite-
sur-lunion-europeenne-ue или elisabeth aronsson, hevi daWodY, Magnus 
österdahl, Case C-399/11, Melloni v. Ministerio Fiscal, 22. 5. 2013, EU Constitu-
tional Law,  https://eulaworebro.wordpress.com/author/eulaworebro.

375 Най-просто казано през декември 2015 г. Германският конституцио-
нен съд постави под съмнение позицията на СЕС с оглед по-висока защита 
на националната конституционна идентичност (като за първи път прило-
жи „контрол за идентичност“ по отношение на материя, изцяло уреде-
на от Правото на ЕС – европейската заповед за арест)… –   bundesverfas-
sungsgericht, Leitsätze zum Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 
2015, 2 BvR 2735/14, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/
Entscheidungen/DE/2015/12/rs20151215_2bvr273514.html;jsessionid=4F493
F11A57F52C0262DE47350D86F5E.2_cid361.

Виж подробно в Catherine haGenau-MoIzard, Identité constitutionnelle 
et mandate d’arrêt européen: l’exploitation de la jurisprudence Melloni par la Cour 
constitutionnelle allemande, Revue Europe, LexisNexis, Jurisclasseur, Mars 2016, 
p. 37.
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Internationale Handelsgesellschaft376). Сетне наложи водеща 
роля на принципа на взаимно доверие между ДЧ („основен 
за правната система на ЕС“ и основополагащ за целия меха-
низъм на европейската заповед за арест) и дори отхвърли 
позоваването на чл. 4, § 3 от ДЕС, закрепващ задължението 
на ЕС да зачита конституционната идентичност на ДЧ377), 
въпреки че самият Испанския конституционен съд настоява 
за това!…

2.4. СЕС възпроизвежда практика на ЕСПЧ за правото на 
справедлив процес, но определя, че това „не е абсолютно 
право“. Той отхвърля вижданията на държавите-членки по 
делото и подчертава огромното значение на зачитането 
на примата, опитвайки се поне да го постави наравно със за-
читането на конституционната идентичност на ДЧ... По този 
начин той всъщност ограничава ефекта на чл. 53 от ХОПЕС, 
който сякаш даваше предимство на националната защита на 
основните права. 

3. Частично отстъпление на СЕС? делото Siragusa
Практиката на СЕС, макар и по правило изключително 

стабилна, не е напълно чужда на известна динамичност или 
гъвкавост378. Можем да мислим и за политическа чувстви-
телност… Само година по-късно по делото Siragusa379 Съдът 
наложи известно ограничение380 на широкото разбиране за 

376 CJCe, 17. 12. 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70.
377 Подробно по тази тема виж в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, 

ИЕП, С., 2017, стр. 525 и сл.
378 Проф. С. Платон говори за „лъкатушеща (синусоидна) крива на лини-

ята на съюзната юриспруденция“… – sébastien Platon, Applicabilité et inap-
plicabilité de la Charte des droits fondamentaux aux Etats : la ligne jurisprudentielle 
sinueuse de la Cour, Journal d’actualité de Droits européennes, 7.5.2014, http://
jade.u-bordeaux.fr/?q=node/754.

379 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13.
380 Някои автори говорят за „съществена промяна“ (un changement signifi-

catif) – sébastien Platon, Applicabilité et inapplicabilité de la Charte des droits 
fondamentaux aux Etats : la ligne jurisprudentielle sinueuse de la Cour, Journal d’actu-
alité de Droits européennes, 7.5.2014, http://jade.u-bordeaux.fr/?q=node/754, р. 4. 
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приложното поле на ХОПЕС. Не може да не се отчете фактът, 
че докладчик по делото е съдия Алан Розас, а решението е 
постановено без заключения на генерален адвокат, само 
след изслушване на генералния адвокат Джулиан Кокот 
(техните виждания неслучайно цитирах неведнъж в това из-
следване)381.

3.1. Преюдициалното запитване на регионалния адми-
нистративен съд на Сицилия се отнася по същество до при-
ложимостта на чл. 17 от ХОПЕС (относно правото на собстве-
ност). Ищецът по делото по същество Cruciano Siragusa е 
собственик на недвижим имот в област Сицилия – в зона, 
подчинена на специални правила за защита на ландшафта 
(във връзка с опазването на културното наследство). Той 
обаче извършва подобрения в имота, без да получи изиску-
емото предварително разрешение. Местните власти издават 
административен акт, с който го задължават в срок от 120 
дни да премахне всичко, направено без разрешение. Г-н Си-
рагуса обжалва пред административния съд, който се обръ-
ща към СЕС с въпроса дали една подобна административна 
мярка, лишаваща собственика от право да узакони направе-
ните изменения, макар и като заплати глоба, попада в обхва-
та на ПЕС, респ. на ХОПЕС.

Основното съображение, изтъкнато от административ-
ния съд на Сицилия в неговото преюдициално запитване до 
СЕС, е това, че „в правото на Съюза опазването на ландшафта 
не е самостоятелно уредена област и няма различно смис-
лово съдържание от опазването на околната среда, а е част 
от нея“ – от което прави извод, че материята попада в обхва-
та на съюзна компетентност (околна среда), извод, който от 
пръв прочит изглежда доста пресилен или изкуствен. Всич-
ки изложени съображения (на ЕК и няколко правителства) 
настояват, че СЕС няма компетентност да се произнесе, тъй 
като материята е извън обхвата на Правото на ЕС („поради 

381 При това прави впечатление, че съдът нито веднъж дори не споменава 
скорошното си решение по делото Akerberg Fransson…
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липсата на достатъчна връзка с правото на Съюза“382). ЕК 
настоява, че всички конкретни разпоредби, на които се опи-
ра запитващата юрисдикция, са адресирани до самия Съюз, 
не и до ДЧ. Този път съюзният съд възприема изложените 
виждания…

3.2. СЕС прави наглед учудващо (предвид досегашната 
практика по делото Akerberg – виж по-горе) строго уточне-
ние: „с оглед на Хартата Съдът трябва да тълкува правото 
на Съюза в пределите на предоставената му (на ЕС – б. м.) 
компетентност“383. 

3.3. И за да бъде учудването още по-голямо384, допълва, че 
понятието „прилагане на правото на Съюза“ по смисъла на 
чл. 51 от Хартата налага385 съществуването на известна сте-
пен на връзка, надхвърляща сходството386 между разглежда-
ните области или непрякото387 въздействие на една от об-

382 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 17.
383 Т. 20, където препраща и към CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 71 

и цитираната там съдебна практика.
384 Проф. Стив Пиърс възкликва, че „е трудно да се установи принципна 

разлика между ситуациите по делата Akerberg Fransson и Siragusa. Съюзното 
право по отношение на околната среда определено цели защита на пейза-
жа (и като доказателство СЕС обсъжда позоваването на релевантни съюзни 
разпоредби), дори повече, отколкото цели да закрепи стандартна система за 
ДДС. То не налага специфични задължения за прилагане на съюзни правила 
за защита на пейзажа, но то не налага такива и по отношение на ДДС…“ – ste-
ve Peers,  They paved paradise, they put up a parking lot; but they couldn‘t invoke 
the EU Charter of Rights, http://eulawanalysis.blogspot.bg/2014/03/they-paved-
paradise-they-put-up-parking.html.

385 На френски език е impose (именно „налага“), на английски език е 
requires (поне „изисква“), вместо по-немощното „предполага“ в българския 
превод…

386 Тук не мога да не призная, че българският превод е добър и точно от-
разява нюанса на фразата (фр.: voisinage, англ.: being closely related“)…

387 Ала, уви, веднага след това българският превод отново шокира: в него 
четем „…или прякото въздействие на една от областите върху другата“, до-
като и по смисъл, и според другите езикови версии става дума именно и само 
за „непряко въздействие“: „or one of those matters having an indirect impact“ ; 
„ou les incidences indirectes“! Как ще надхвърля „прякото“ въздействие? Къде 
по-далеч да отиде? Кое е по-пряко от „прякото“? Понякога се чудя ако не друг, 
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ластите върху другата388. При това СЕС напомня практиката 
си по делото Kremzow, където приема, че наличието само на 
„чисто теоретична перспектива“ не представлява „достатъчна 
връзка с Общностното право“389. След Akerberg тази практика 
изглеждаше изоставена (надживяна, поне надградена)…

3.4. В отклонение от концепцията („дефиницията“?) по 
Akerberg, СЕС отива дори още по-далеч390: „основните пра-

получаващ заплата за това, българските съдии в СЕС не четат ли български-
те преводи на решенията и ако ги четат – защо не реагират своевременно?!...

Затова нека още веднъж призовем българските юристи: винаги търсете 
поне още една езикова версия на всяко решение на СЕС, на всеки съюзен 
акт, на всичко, минало през български преводач! Иначе рискувате да бъдете 
подведени, в някои случаи – опасно… 

Такъв случай на опасно малоумие в официален превод е напр. българ-
ския текст на чл. 265, ал. 3 от ДФЕС (относно производството за установя-
ване на противоправно бездействие на институциите), където четем, че 
институцията-нарушителка е „пропуснала да адресира до него даден акт“, 
сякаш става дума за грешка в пощенска услуга (докато става дума за неизда-
ване на акт, чийто адресат би било частното лице)…

Въпросът за преводите не е без значение. Съюзните правни актове са 
еднакво валидни във всички езикови версии. Националният юрист естест-
вено използва правните актове основно във версията им на националния 
език. Отговорният подход обаче изисква поне във всеки случай на съмнение 
(или колебание в разбирането) да се консултира версията на поне още един 
език. Е. Аронсон и колегите ѝ напр. посочват: „преводите на Хартата не 
са еднакви в различните езикови версии. В шведската версия например 
„implementing“ е преведено със шведската дума „tillämpa“, което в буквален 
преводна английски език е по-скоро „прилагане“ (“to apply“). Това различие 
между езиковите версии води до проблеми по отношение на тълкуването 
на Хартата в отделните държави…“ – elisabeth aronsson, hevi daWodY 
and Magnus österdahl, Lenaerts on exploring the limits of the EU Charter of 
Fundamental Rights, https://eulaworebro.wordpress.com/2013/04/29/lenaerts-
on-exploring-the-limits-of-the-eu-charter-of-fundamental-rights/, April 29, 2013.

388 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 24. 
389 CJCe, 29. 5. 1997, Kremzow, C-299/95, т. 16. 
390 Проф. Платон подозира СЕС в опит за „задържане“ на практиката, въ-

ведена с делото Akerberg, и много игриво (артистичният език не бил уместен 
в научни анализи?!) сравнява съюзния съд с „пожарникар-пироман“!… – sé-
bastien Platon, Applicabilité et inapplicabilité de la Charte des droits fondamen-
taux aux Etats : la ligne jurisprudentielle sinueuse de la Cour, Journal d’actualité de 
Droits européennes, 7.5.2014, http://jade.u-bordeaux.fr/?q=node/754, p. 9.
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ва на Съюза са неприложими по отношение на национална 
уредба, когато разпоредбите на Съюза в съответната област 
не възлагат каквото и да било задължение на държави-
те-членки във връзка с разглежданото в главното производ-
ство положение“391. Разбира се, нека го кажем ясно: евенту-
алното разбиране, че една материя ще попада в обхвата на 
ПЕС само ако съюзна разпоредба възлага на ДЧ задължения 
(изрични или поне подразбиращи се) в тази материя, просто 
е напълно нежизнеспособно! То е несъвместимо и с изобил-
на практика на СЕС…

3.5. За СЕС обаче „само косвено засягане“ не е достатъч-
но и „не може да представлява достатъчна връзка“392. И, ло-
гично, когато „не е доказана достатъчна връзка“, Съюзното 
право ще е неотносимо, а заедно с това Хартата ще бъде не-
приложима.

3.5.1. Остава обаче едно силно усещане за условност: въз-
можно е връзка да има, но тя просто да не е… „доказана“. 
По този начин тежестта (отговорността?) се прехвърля на 

Ще се изкуша да цитирам още: „трябва да кажем, че съдията от Люксем-
бург трябва да слаломира между грижата да не остави Хартата „да излезе 
от леглото си“ и грижата да осигури ефективна защита на основните права 
във всички ситуации, подчинени на правото на Съюза. Дори тези грижи да 
са съвсем легитимни, съвсем не е сигурно, че правната сигурност и предви-
димостта на правосъдието печелят много от тази промяна между топъл и 
студен душ в изказа на СЕС“ – ibid.

391 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 26. СЕС препраща към CJCe, 13. 6. 
1996, Maurin, C-144/95, т. 11 и 12.

392 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 29. 
И отново българският превод (по т. 30) ни …въвежда в изумление и 

гняв: „….с тези разпоредби не се въвеждат норми от правото на Съюза“. На 
френски език хората са си го казали ясно „…ces dispositions ne constituent 
pas la mise en œuvre de normes du droit de l’Union…“ („не се прилагат“, и през 
ум не им минава да въвеждат, introdiure)… И на английски език е „…do not 
implement rules of EU law…“, за което от десетилетия вече е ясно, че не е ни-
какво „въвеждане“… Къде го въвеждат Съюзното право тия хора, докога ще 
го въвеждат и няма ли кой да ги из-веде от състоянието на професионална 
неадекватност?... Наистина ли не се разбира, че подобни лоши преводи са 
директна предпоставка и за лошо прилагане от националния юрист, респ. 
лошо правосъдие?! И наистина ли никой не може (не иска) да вземе мерки?
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националния съдия – ако не е успял или добре да изследва 
наличието на връзка, или просто добре да го аргументира в 
запитването си до СЕС. Така по конкретното дело СЕС се обя-
вява за некомпетентен (материята не е във връзка с право-
то на ПЕС, поне връзка не може да се установи…), а по-общо 
за нас остава притеснението дали неговите ограничителни 
формулировки трябва да се тълкуват стриктно393.

3.5.2. Още повече, че СЕС превръща в устойчива форму-
лата за „национална уредба, имаща за цел прилагането на 
Правото на ЕС …или материя, за която в Правото на ЕС не 
се съдържат специфични (конкретни – б. м.) разпоредби…“ 
и многократно я използва, за да обоснове недопустимост на 
различни преюдициални запитвания, свързани с приложе-
нието на ХОПЕС394…

По делото Marcos395 СЕС отхвърля запитване, отнасящо се 
до национална уредба, която „няма за цел прилагането на 
разпоредбите на правото на Съюза“, а пък то „не съдържа 
каквито и да е специфични правила в тази област или раз-
поредби, които могат да засегнат това национално законо-
дателство“396. „Освен това предметът на делото по главното 
производство не се отнася до тълкуването или прилагането 
на разпоредба от правото на Съюза, която е различна от раз-
поредбата на Хартата“397. За да заключи, че ХоПЕС няма да 
е приложима в случаи, когато (релевантната директива, 
респ. ПЕС по-общо) не се прилага398. 

Но една вратичка сякаш пак остава отворена: „Налага 
се обаче изводът, че на настоящия етап от главното произ-

393 CJue, 10. 7. 2014, Hernández v Puntal Arquitectura SL, C-198/13.
394 CJue (оrd.), 7. 2. 2013, Pedone, C-498/12, т. 14; CJue (оrd.), 7. 2. 2013, 

Gentile, C-499/12, т. 14; CJue (оrd.), 8. 5. 2013, T, C-73/13, т. 13; CJue (оrd.), 
28. 11. 2013, Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, C-258/13, т. 21.

395 CJue, 27. 3. 2014, Marcos, C-265/13. По преюдициално запитване на Бел-
гийския конституционен съд виж също и CJue, 8. 5. 2014, Pelckmans Turnhout 
NV v Walter Van Gastel Balen NV, C-483/12.

396 Т. 32.
397 Т. 33, където СЕС сам насочва към свои други определения за недопус-

тимост на преюдициални запитвания.
398  Т. 36.
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водство (at the present stage of the main proceedings… – б. м.)399 
разглежданото положение не попада в приложното поле на 
тази директива, нито в приложното поле на правото на Съ-
юза като цяло“400. Дали отново не става дума не за липса на 
връзка, а за недоказаност на наличието ѝ?... Още повече, че 
при по-задълбочен прочит ще се установи, че действителни-
ят проблем (заплащане на съдебни такси) създава затрудне-
ния, по същество засягащи приложното поле на въпросната 
директива – но питащата национална юрисдикция401 не е из-
вела по достатъчно ясен начин тази връзка…

3.6. Въпреки че мнозина изразяват силна тревога402, смя-
там, че притесненията за отстъпление на СЕС все пак не 
трябва да се преувеличават. Струва ми се уместно да при-
емем, че съюзният съд налага едно необходимо уточнение, 
което не променя съществено „дефиницията“ от Akerberg, а 
естествено я развива403.

3.6.1. Смятам, че трябва да приемем, че в това дело Съд-
ът прави опит за надграждане чрез конкретизация на док-
трината, изведена в предходното дело Akerberg, като за цел-
та всъщност систематизира (като препраща към) цялата си 
практика преди ДЛ относно основните права и утвърждава 

399 Същата формула ще открием напр. в CJue, 1. 12. 2016, Daouidi, C-395/15, 
т. 68.

400 Пак т. 36.
401 „Съгласно сведенията в акта за преюдициално запитване“ – т. 38.
402 Виж напр. sébastien Platon, Applicabilité et inapplicabilité de la Charte 

des droits fondamentaux aux Etats : la ligne jurisprudentielle sinueuse de la Cour, 
Journal d’actualité de Droits européennes, 7. 5. 2014, http://jade.u-bordeaux.
fr/?q=node/754. Виж също benedikt PIrker, Case C-206/13 Siragusa: A further 
piece for the Åkerberg Fransson jigsaw puzzle, European law blog, 12. 3. 2014 , 
http://europeanlawblog.eu/?p=2253 или eu litigation comment, Case C-206/13 
Siragusa: the Scope of the Charter of Fundamental Rights, Preliminary References 
and National Law, EU litigation, https://eulitigationblog.com/2014/03/13/case-
c-20613-siragusa-the-scope-of-the-charter-of-fundamental-rights-preliminary-
references-and-national-law/.

403 Струва ми се уместно да се отчита и фактът, че решението по това дело 
все пак е постановено от 3-членен състав на Съда, докато решението по де-
лото Åkerberg Fransson – от Големия състав!
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подхода, наложен в делото Iida, който изглеждаше надмог-
нат в делото Akerberg.

3.6.2. Мисля, че и през 2013 г. (когато се сдобихме с кон-
цепцията Akerberg), никой не си е помислил, че всяка евен-
туална свързаност, дори най-малко сходство, близост, допир, 
биха били достатъчни, за да се приеме, че дадена вътреш-
на ситуация е обхваната от Съюзното право. В този смисъл 
надявам се ясно изложих по-горе наложителния разум в 
прочита на понятието за „връзка“ и по-общо за „прилож-
но поле“. Това е и изводът, който ми се иска да остане от де-
лото Siragusa: когато националният съдия определя свърза-
ност на една национална мярка с Правото на ЕС, той трябва 
да подхожда с разум и отговорност404. 

3.7. Така отговорният разум ще потърси винаги елемен-
ти на свързаност, по-устойчиви или по-сериозни от сход-
ството.

3.7.1. Един от тези елементи е целта на националната 
правна мярка – според практиката по делото Annibaldi405, 
цитирано изрично в „Разясненията“ и изрично потвърдена 
след влизането в сила на ХОПЕС по делата Iida406 и Ymeraga407. 
Ако националната мярка има за цел (макар и не единствена, 
нито дори основна)408 да „приложи Правото на ЕС“, връзката 

404 Уклонът към комюнотаризация (ако предпочитате днес – европеиза-
ция) на всяка материя, макар и много масов (понеже е много удобен) в по-
литическото (празно)говорене, е напълно неуместен за отговорния нацио-
нален съдия.

405 CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96, т. 21-23.
406 CJue, 8. 11. 2012, Iida, C-40/11, т. 79.
407 CJue, 8. 11. 2013, Ymeraga, C-87/12, т. 41.
408 CJue, 8. 11. 2012, Iida, C-40/11, т. 79: „За да се определи дали… (една 

национална мярка – б. м.) е приета при прилагане на правото на Съюза по 
смисъла на чл. 51 от Хартата, следва наред с други фактори да се прецени 
дали предназначението на разглежданата национална правна уредба е да се 
приложи разпоредба от правото на Съюза, от какво естество е тази правна 
уредба и дали нейните цели са различни от следваните от правото на Съюза, 
въпреки че тя може косвено да му влияе, и дали в правото на Съюза същест-
вува конкретна уредба на съответната материя или уредба, която може да ѝ 
влияе“ (виж CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96, т. 21-23).
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ще е очевидна. СЕС го потвърждава ясно: „За да се установи 
дали дадена национална уредба е свързана с прилагането 
на правото на Съюза, следва наред с други обстоятелства да 
се провери дали разглежданата национална правна уредба 
цели да приложи разпоредба от правото на Съюза“409. 

Тук в решението по делото Siragusa най-смущаващо из-
глежда уточнението „дали националната норма не преслед-
ва цели, различни от тези, които Съюзното право обхваща, 
дори ако националната норма може косвено да му влияе“410. 

3.7.2. Веднага след това обаче е въведено огледалното 
изискване: да се установи дали пък „в правото на Съюза 
съществува конкретна уредба на съответната материя или 
уредба, която може да ѝ влияе“411. Това ни позволява да ус-
тановим, че втори важен елемент е дали съществуващата 
съюзна правна уредба „може да влияе“ на националната412.

3.8. Позоваването от страна на СЕС на делото Melloni413 
естествено насочва прочита към по-фундаментални (и същ-
ностни, телеологични) измерения. Проф. С. Платон надмогва 
притесненията и намира в това позитивен сигнал, който по-
ради неговата красноречивост ще цитирам цялостно: „Съдът 
изследва първо интензивността на връзката между нацио-
налната уредба и Правото на ЕС и ако тази връзка сама по 
себе си не е достатъчна, пуска в играта „почистващата ма-
шина“, чиято роля играе „рискът от засягане на единството, 
върховенството и ефективността на ПЕС“ (изведен в ясна 
догма по делото Melloni – б. м.). Изглежда наличието на та-

409 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 25.
410 Пак там, в средата на изречението.
411 Пак там, в края на изречението.
412 Виж пак и в CJue, 8. 11. 2012, Iida, C-40/11, т. 79. По това дело обаче СЕС 

също силно озадачаващо установява, че… наличието на връзка не е устано-
вено. При положение, че става дума за гражданин (на Япония), чието дете е 
гражданин на ЕС и във връзка с грижите за което той претендира право на 
пребиваване на основание съюзната правна уредба (пълен аналог на делото 
CJCe, 2. 10. 2003, Garcia Avello, C-148/02, решено обаче в обратен смисъл…)!

413 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13, т. 32 – относно CJue, 26. 2. 2013, 
Melloni, C-399/11.
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къв риск може да оправдае приложимостта на Хартата дори 
в случаите, когато връзката между националната регла-
ментация и Съюзното право е много хлабава.“414

4. неизбежната разумна конкретизация 
на разбирането за „връзка“ – делото Julián Hernández 
Почти веднага (само 4 месеца) след делото Siragusa СЕС 

намира повод по делото Julián Hernández415 да успокои или 
поне канализира вълненията, като изгражда ясен и почти 
пълен списък на критериите за определяне на приложното 
поле на Хартата на основните права.

Когато за първи път прочетох решението по това дело, 
усещането ми беше почти катастрофално – ограничения-
та, които СЕС налага, ми се сториха твърде строги и добли-
жаващи се до представата за пълен отказ от практиката по 
Akerberg… При това в посока на обезсмисляне на всички уси-
лия за търсене (налагане) на по-широк прочит на понятието 
за приложно поле и по-общо дори за обезсмисляне на „по-
лезния ефект“ на Хартата!

Разбира се, вторият прочит постави нещата на мястото 
им – можем спокойно да приемем, че макар сякаш да връща 
подхода за преценка за всеки отделен случай (без обща рам-
ка)416, с това решение СЕС доочертава своята концепция и 
прави опит за систематизация, като изброява нейните съ-

414 sébastien Platon, Applicabilité et inapplicabilité de la Charte des droits 
fondamentaux aux Etats : la ligne jurisprudentielle sinueuse de la Cour, Journal d’ac-
tualité de Droits européennes, 7.5.2014, http://jade.u-bordeaux.fr/?q=node/754, 
р. 6. Той дори отива по-далеч: „Трябва да признаем обаче, че е трудно да си 
представим ситуация, при която неприлагането на Хартата ще засегне един-
ството, ефективността или примата на ПЕС, ако самата ситуация има само 
далечна връзка с него… Може би става дума не за субсидиарен критерии, 
а просто за допълнителен аргумент в полза на приложимостта на Хартата. 
Виждането на СЕС в това отношение заслужава разясняване…“ – ibid. 

415 CJue, 10. 7. 2014, Julián Hernández et a., C-198/13.
416 Критика на този подход виж у Filippo FontanellI, Implementation of 

EU Law through domestic measures after Fransson: the Court of Justice Buys Time 
and “Non-Preclusion“ Troubles Loom Large, European Law Review 39/2014, p. 682.
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ществени елементи и по този начин налага трезвост и праг-
матизъм, естествено необходими изобщо при прилагането 
на всяка норма от Правото на ЕС.

4.1. казусът наглед е елементарен417. Испански съд иска 
тълкуване на Директива 2008/94/ЕО относно закрилата на 
работниците и служителите в случай на неплатежоспособ-
ност на техния работодател и на чл. 20 от ХОПЕС по повод 
уволнение на работници, обявено за незаконосъобразно. 
Междувременно дружеството е обявено в несъстоятелност 
и потърпевшите от уволнението лица не успяват да полу-
чат полагащото им се обезщетение. Запитващата испанска 
юрисдикция иска от СЕС да установи дали различното тре-
тиране на работници и служители, уволнени неоснователно, 
и такива с уволнение, обявено за нищожно (при което следва 
не обезщетение, а възстановяване на работа), противоречи 
на чл. 20 от ХОПЕС418. 

СЕС решава да обедини трите преюдициални въпроса в 
един, който изисква преценка дали релевантното национал-
но законодателство „попада в приложното поле“ на съюзна-
та директива419 и дали противоречи на чл. 20 от ХОПЕС.

4.2. СЕС логично потвърждава, че преценка дали една 
национална правна уредба е съобразена с ХОПЕС е допусти-
ма само ако тази национална уредба „попада в приложното 
поле“ на ПЕС (в случая на директивата). И веднага уточнява 
(тревога първа…), че „съгласно § 2 на чл. 51 от ХОПЕС Харта-
та не разширява приложното поле на правото на Съюза из-
вън компетенциите на Съюза, …и Съдът трябва да тълкува 
правото на Съюза в пределите на предоставената на Съ-
юза компетентност“420. Дали това означава недопустимост 

417 Навярно по тази причина и това дело е решено без заключения на ге-
нерален адвокат…

418 Т. 25.
419 „…Доколкото правната уредба се прилага само в случай на неоснова-

телно, но не и в случай на нищожно уволнение“ (т. 29).
420 Т. 32, където СЕС се позовава на разгледаните от мен по-горе решения 

по делата CJue, 5. 10. 2010, McB, C-400/10 PPU, т. 51; CJue, 15. 11. 2011, Dereci, 
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на разбирането за косвено приложение (отражение) на Пра-
вото на ЕС и в материи, в които няма предоставена компе-
тентност (виж по-горе)?

4.3. На пръв поглед изглежда, че наистина е така: СЕС 
„припомня“, че понятието „прилагане на правото на Съюза“ 
(по смисъла на чл. 51 от ХОПЕС) „предполага съществуване-
то на връзка между правния акт на Съюза и разглежданата 
национална мярка, надхвърляща сходството между раз-
глежданите области или непрякото въздействие на една 
от областите върху другата“421.

4.4. Веднага след това обаче Съдът отива по-нататък: и 
утвърждава („е приел“), че „основните права на Съюза са не-
приложими по отношение на национална уредба, когато422 
разпоредбите на Съюза в съответната област не възлагат 
каквото и да било конкретно задължение на държави-
те-членки“ в съответната материя423. Означава ли това, че е 
необходимо не само ЕС да има предоставена компетентност 
в дадена материя, не само да я е упражнил (с правни актове), 
но и изрично (щом трябва да е „конкретно“) да е закрепил 
задължения на ДЧ (тревога втора…)?

C-256/11, т. 71, както и CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 20. 
Сякаш утешително (или подвеждащо?) в т. 33 СЕС се позовава и на дело-

то Åkerberg Fransson, в частност т. 18.
421 Т. 34, където СЕС се позовава на решения, „предхождащи влизането в 

сила на Хартата“: CJCe, 1978, Defrenne, 149/77, т. 29-32; CJCe, 1997, Kremzov, 
C-299/95, т. 16 и 17; CJCe, 2005, Mangold, C-144/04, т. 75, но и на делото CJue, 
6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 24 (там формулировката е „известна степен на 
връзка, надхвърляща сходството между разглежданите области или пряко-
то въздействие на една от областите върху другата“, или „връзка от опреде-
лена степен“ – d’un certain degré).

422 В българския превод „тъй като“, което е напълно неуместно – това не 
е причина (поради която), а очертаване на ситуация – и трябва да се преведе 
„когато“…

423  Т. 35, където СЕС препраща към делата CJCe, 13. 6. 1996, Maurin, 
C-144/95, т. 11 и 12, и отново CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 26 и 27)



141

4.5. Може би най-съществено (и най-смущаващо – трево-
га трета) е тълкуването, което СЕС прави на чл. 19 от ДЕС –  
при това в същия ред на мисли („в същата перспектива“)424: 
разбирането за широк обхват на задължението на ДЧ „да съз-
дадат необходимите правни средства за ефективна правна 
защита в областите, обхванати от Правото на ЕС“ е заменено 
(нима?!) с по-ограничено. Според СЕС чл. 19 от ДЕС „не би мо-
гъл сам по себе си да включи в приложното поле на правото 
на Съюза за целите на прилагането на основните права като 
основни принципи на правото на Съюза национална мярка, 
която не спада към мерките, приети на основание на по-
сочения член“425. 

4.6. И това е „постоянна практика“ („съдът вече е поста-
новил, че…“426)?! Известно е обаче, че разпоредбата на  
чл. 19, § 1, ал. 2 от ДЕС закрепва общ принцип или най-малко-
то общо задължение на ДЧ – за гарантиране на ефективност-
та на Правото на ЕС. Държавите обаче не приемат собствени 
правни норми на основание само на тази разпоредба – а я 
прилагат (изпълняват) винаги, когато друга съюзна норма 
изисква (вкл. и съгласно принципа на лоялно сътрудничест-
во по чл. 4, § 3, ал. 2 и 3 от ДЕС427, виж нататък в Дял III) съз-
даването (или прилагането на заварена) национална правна 
уредба за ефективно изпълнение на съюзно задължение (и 
по-общо за ефективно прилагане на Съюзното право). Всъщ-
ност ДЧ изобщо не приемат вътрешни правни норми по при-

424 В българския превод „от същата гледна точка“, непонятно…
425 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 36. 
426 СЕС препраща към решенията по делата CJCe, 2008, Bartsch, C-427/06, 

т. 18; CJue, 19. 10. 2010, Kücükdeveci, C-555/07, т. 25 и CJue, 2011, Römer, 
C-147/08, т. 61. Без да навлизам в дълбочина на въпроса, ще си позволя само 
да споделя известно съмнение дали така цитираната практика води до съ-
щия извод (същия прочит на чл. 19 от ДФЕС)…

427 Виж подробно в атанас СЕмов, Фундаментална доктрина за европей-
ската интеграция. Основни особености на съюзния правен ред според Стано-
вище 2/13 на Съда на Европейския съюз. Първа част, сп. „Общество и право“,  
бр. 8/2016, стр. 52-71; Втора част, сп. „Общество и право“, бр. 9/2016, стр. 56-
76. Също и в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 42 и сл.
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лагането на ПЕС само на основание чл. 19 от ДЕС – а винаги 
на основание друга съюзна норма, при което вече спазват 
общото изискване на чл. 19 от ДЕС…

Извън това изводът изглежда ясен: дори общото задъл-
жение по чл. 19 от ДЕС позволява една национална мярка да 
се определи като обхваната от задължението за зачитане на 
основните права само ако е мярка по прилагането на Право-
то на ЕС или гарантираща неговата ефективност. Чудесно, 
в това няма нищо ново – и въпросът остава същият: как се 
определя дали една национална мярка гарантира ефектив-
ността във вътрешния правен ред на ДЧ на съюзна разпо-
редба? Може би търсеното внушение е просто, че няма да е 
мярка, свързана с Правото на ЕС, национална норма, която 
не цели да гарантира ефективността му? Това ще проверим 
по-нататък…

4.7. Преди това СЕС още повече затяга обръча: „самò по 
себе си обстоятелството, че националната мярка попада в 
област, в която Съюзът има компетенции, не би могло да я 
причисли към приложното поле на правото на Съюза и сле-
дователно да доведе до прилагане на Хартата“428.

Какво ще рече това: че е необходимо не само ЕС да има 
предоставена компетентност, не само тя да е упражнена (с 
конкретен съюзен правен акт), но и националните норми в 
материята да са предназначени да гарантират ефективност-
та на съюзната?! Ами как ще установим връзка (на една си-
туация с ПЕС), ако изобщо липсва национална правна уредба 
(напр. съюзна директива не е транспонирана)?

428 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 36. Според СЕС в този смисъл са ре-
шенията по делата CJue, 2011, Gueye et Salmerón Sánchez, C-483/09 и C-1/10, 
т. 55, 69 и 70, както и CJue, 2012, Pringle, C-370/12, т. 104, 105, 180 и 181. В  
т. 46 СЕС потвърждава това разбиране: „самò по себе си обстоятелството, че 
разглежданата в главното производство национална правна уредба попада 
в област, в която Съюзът има компетенции…, не би могло да доведе до при-
лагане на Хартата“. С това не мога да не се съглася – за да е налице връзка, 
предоставената на ЕС компетентност трябва да бъде упражнена (да съ-
ществува съюзна правна норма).
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Или ако целта на националната уредба е трудно устано-
вима? 

Във всички тези случаи отново ще ни трябва по-точен, 
по-фин критерий за преценка за целта (но и за ефекта!) на 
националната норма спрямо съюзната… В противен случай 
какво става с приложимостта на ПЕС към материи, които 
очевидно не отговарят на този критерий, възприет буквал-
но – напр. наказателното право (по Akerberg и др.)?

4.8. СЕС осъзнава ясно тази необходимост и в следващи-
те си мотиви опитва да я удовлетвори. Не съвсем непроти-
воречиво… Той потвърждава429 формулировката, която вече 
изследвахме по-горе430: за да се установи дали дадена на-
ционална мярка е свързана с прилагането на ПЕС, трябва 
„наред с други обстоятелства“ (чудесно, именно те се нужда-
ят от изясняване!, но явно не тук, не сега…) да се провери431: 

4.8.1. Дали „предназначението432 на разглежданата на-
ционална правна уредба е да се приложи разпоредба от Пра-
вото на ЕС“ (това е въпросът за функцията, ролята, в крайна 
сметка връзката – пряка, но дали и косвена, подразбираща се 
по силата на чл. 19 от ДЕС?). 

4.8.2. „От какво естество е тази правна уредба“ – но по-
нятието за „естество“ на уредбата остава все така открито, 
голо, самотно… – а може би именно там е „философският 
камък“ на проблема, неговата „божествена частица“, „Хигс 
бозон“? Именно „естеството на уредбата“ може да разкрие 

429 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 37, „…в съответствие с постоянната 
практика“…

430 По делото CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 25 и във връзка с него по 
делата CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96, т. 21-23; CJue, 8. 11. 2012, Iida, 
C-40/11, т. 79 и CJue, 8. 5. 2013, Ymeraga e.a., C-87/12, т. 41.

431 Цялата концепция е развита в т. 37, която е уместно да се разглежда 
като централен текст сред мотивите на съда по това дело.

432 Тук преводът е безупречен: става дума именно за предназначе-
ние (intended to implement), а веднага след това вече става дума за „цели“ 
(pursues objectives). Друг е въпросът каква е разликата в случая, но това е 
проблем на оригиналния текст на решението…
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връзка със Съюзното право, независимо от предназначение-
то, но в контекста на съюзните цели!

4.8.3. „И дали нейните цели са различни от следваните433 
от правото на Съюза“ – тук проблемът може да се окаже 
голям: целите (законодателни) на една процедурна нацио-
нална разпоредба например очевидно са различни от тези, 
които преследва една материална съюзна норма и дори от 
целите на самия ЕС (съвкупността от целите, „следвани“ или 
„обхванати“ от Правото на ЕС), същото безусловно се отнася 
и за националната наказателноправна уредба. Нима ще ос-
тавим цялото това национално право извън обхвата на съ-
юзното?! 

Това просто би означавало Хартата да остане с крайно 
ограничено приложение, което няма как да бъде възприе-
то, то ще противоречи на целия смисъл и текст на „Разясне-
нията“ по чл. 51 (виж нагоре). Разбира се, в редица случаи 
националната норма цели уреждането на материи, които са 
извън обхвата на съюзната уредба (дори целите ѝ) – и имен-
но на това акцентира Съдът в конкретиката по спора по съ-
щество434. 

4.9. Но това не променя общото разбиране за смисъла 
на целта. Защото водеща не може да е целта на законодате-
ля, а крайният резултат на вътрешната мярка – и дори ко-
гато националната нормотворческа воля е (дори очевидно) 
да създаде уредба извън обхвата на съюзната, крайният ре-

433 Тук по-точно би било „обхванатите от правото на Съюза“ (couverts par 
le droit de l’Union; covered by EU law).

434 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 38 и 39. Несъмнено Съдът е под-
ходил много отговорно и е вникнал особено задълбочено в релевантното 
испанско законодателство – и неговите цели…

И тук преводът неизбежно става труден – на други езици се използва па-
литра от изрази („the purpose“ англ., „objet“ фр.). Бих предпочел като по-точ-
но на български език да се използва именно „предметът на … не е“, вместо 
„няма за цел“… Именно предвид гореизложеното, т.е. предвид ключовата за 
националния съдия необходимост от ясно осмисляне на нюансите между 
„предназначение“, „цел“ и „предмет“!
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зултат (и нейното действие) може да се окаже във връзка с 
(относим към) съюзната435! 

4.9.1. „Въпреки че тя (въпросната национална уредба) 
може косвено да му (на Съюзното право) влияе“. Е как така 
„въпреки“?! Че нали връзка може да се установи именно и 
когато има „косвено“ (но реално, важно, свързващо ги) вли-
яние? Нали ако влиянието е пряко, ще е налице чиста форма 
на прилагане? Нима съществено за ефективността на Пра-
вото на ЕС не е неговото въздействие в материите, на кои-
то (косвено) влияе, без пряко да ги урежда? Разбира се, ако 
няма и косвено влияние, няма да има връзка… 

Нима това „въпреки“ трябва ли да се чете като „въпреки 
досегашната практика“?! И „въпреки“ цялата логика на съ-
юзния правопорядък, природата и особеностите му? Раз-
бира се, че не: „въпреки косвеното“ влияние трябва да се 
разбира само в смисъл „въпреки че изглежда, че влияе“, 
но всъщност няма реално влияние! Т.е. само „наистина 
изцяло вътрешна ситуация“. Другото просто няма смисъл… 
Върху „наглед – prima facie, apparently – изцяло вътрешна си-
туация“ Правото на ЕС влияе – косвено, но реално, и затова 
ситуацията е само наглед „изцяло вътрешна“, но всъщност е 
…съюзна!

4.9.2. „И дали в правото на Съюза съществува конкретна 
уредба на съответната материя или уредба, която може да 
ѝ влияе“. Сега пък нима посоката на влияние е определяща, 
или реалната връзка? Ако съюзната уредба влияе на нацио-
налната, връзка очевидно ще има. А ако националната влияе 

435 Целта напр. на АПК или ГПК със сигурност не е уреждане на произ-
водствата по отношения, уредени със съюзни материални норми – но не-
съмнено се прилагат и по отношение на такива… Целта на Наказателния ко-
декс със сигурност не е уреждане на престъпления в нарушение на съюзни 
норми – но негови разпоредби могат да се приложат и в случаи, които имат 
връзка с Правото на ЕС – напр. относно пресичането на външна граница на 
ЕС или злоупотреба с европейски фондове и т.н. И както АПК и ГПК, така и 
НК или НПК са типичен пример за вътрешна правна уредба, която (в край-
на сметка без никакво значение дали го цели или не) представлява „правен 
способ за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхвана-
ти от правото на Съюза“ (по смисъла на чл. 19 от ДЕС)!

И именно такова разбиране налага изобилна практика на СЕС…
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на съюзната – напр. като гарантира нейната ефективност? 
Ами също…

Трябва да е налице „конкретна съюзна уредба“ – а проти-
воречието с духа на Съюзното право, с неговите цели436?! Та 
нали същият съд през 2000 г., като се позова на собствената 
си практика по делото VNO437 от 1974 г., настоя, че „когато 
една национална юрисдикция трябва да провери законосъ-
образността (на дадена национална мярка – б. м.), ...тя може 
да проверява дали националният законодател е останал в 
границите на преценка, определени от директивата“438 – и 
националният съдия може да остави неприложени нацио-
налните норми, които противоречат на общото значение и 
предназначение на директивата, дори и когато те не проти-
воречат на нито една конкретна разпоредба, която да дава 
право на частните лица да поискат това (т. е. няма норма с 
директен ефект, но се предписва безусловно или достатъчно 
определено задължение за тази държава).

А през 1990 г. и в постоянна практика след това той бе 
дори още по-ясен: „националните юрисдикции са длъжни 
при тълкуването на националните разпоредби – предвари-
телни и/или последващи – да ги тълкуват доколкото е въз-
можно в светлината на буквата и духа на директивата, с ог-
лед постигането на определените в нея цели…“439.

436 Къде отива цялата практика на СЕС относно последиците на примата 
при „косвено противоречие?! Нли именно той наложи на националния съ-
дия „задължение“ да остави неприложена всяка национална правна норма, 
която противоречи на Съюзното право – дори ако противоречието не се от-
нася до конкретна съюзна разпоредба, а до общия смисъл и цел на даден 
съюзен акт – CJCe, 13. 11. 1990, Marleasing, С-106/89, подробно виж в атанас 
СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 581 и сл.

Разбира се, дори „духът“ или „целите“ на Съюзното право винаги се из-
веждат от конкретна (една или повече) съюзни правни норми – но и в това 
отношение практиката на СЕС налага много разширителен прочит!

437 CJCe, 1. 2. 1974, VNO, 51/76.
438 CJCe, 19. 10. 2000, Linster, С-287/98.
439 CJCe, 13. 10. 1990, Marleasing, С-106/89. В същия смисъл CJCe, 16. 12. 

1993, Wagner Miret, C-334/92, т. 20; CJCe, 30. 4. 1998, Bellone, C-215/97; CJCe, 
22. 9. 1998, Coote, C-185/97, т. 18 ; CJCe, 27.  6. 2000, Oceano Grupo, C-240-
244/98, т. 30.
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За мен е сигурно – връзката може да е както с „пряко вли-
яеща“ съюзна уредба (конкретна, в същата материя, за съ-
щото обществено отношение), така и с „косвено влияеща“ 
(по-обща, принципна, или пък отнасяща се до друго общест-
вено отношение, но въздействаща и върху въпросното)… И 
да произтича както от „буквата“, така и от „духа“ (целта, сми-
съла, полезния ефект) на съюзната правна уредба!

4.10. СЕС подхожда отговорно и конкретно към тези еле-
менти в следващите си съображения във връзка с делото по 
същество пред питащата национална юрисдикция. С много 
внимателен анализ на релевантното испанско законодател-
ство той стига до навярно правилния извод, че конкретното 
положение „не може нито да засегне, нито да ограничи ми-
нималната закрила, гарантирана… в съответствие с …дирек-
тивата“440. 

И именно този подход може да ни успокои: само когато 
много задълбочен анализ покаже разлика между предмета 
национална и съюзна правна уредба, можем смело да прие-
мем, че няма покриване на „обхвата“ и след това – че ХОПЕС 
не е приложима. При което можем да си поемем дъх и по-сме-
ло да твърдим, че в обратната хипотеза – когато не може да 
се установи, че националната уредба (респ. конкретната си-
туация) не може да засегне, да повлияе, още повече да огра-
ничи, съюзната уредба – ще сме в положение на наличие на 
връзка. Поради това (първо успокоение…) критерият трябва 
да бъде „възможно ли е да се установи засягане“, поне някак-
во, разбира се реално – и в никакъв случай да не се търси 
много „съществено засягане“, съвсем „пряка връзка“, съвсем 
не само „прилагане“!

Нека не избързваме обаче…

4.11. Това успокоение е желано, не непременно потвърде-
но от СЕС. В следващото си съображение той сякаш посяга и 
на доктрината за „свободата на преценка“ и нейната под-
чиненост на Правото на ЕС. „Чл. 11, ал. 1 от същата директива 

440 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 43.
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само констатира, че Директива 2008/94 „не засяга правото на 
избор на ДЧ да прилагат или да въвеждат законови, подза-
конови или административни разпоредби, които са по-бла-
гоприятни за работниците или служителите“. Според СЕС чл. 
11 (в глава V „Общи и заключителни разпоредби“), не пре-
доставя на ДЧ възможност да приемат законодателни актове 
по силата на правото на Съюза (т.е. това не е „предоставена 
от Съюзното право свобода на преценка“!), а …само призна-
ва правото им да предвидят в националното право такива 
по-благоприятни разпоредби извън рамките на установения 
с директивата режим“441. Струва ми се наложително в бъдещи 
решения това разбиране на СЕС да бъде някак примирено с 
пак неговото разбиране, изразено по делото N. S.442 (разгледа-
но по-горе, а и нататък)… Без това преценката на национал-
ния съдия ще остане напълно неориентирана…

4.12. СЕС сякаш опитва да ни лиши и от надеждата за ро-
лята на „почистващата машина“ (по С. Платон, която разгле-
дах по-горе): винаги, когато има риск от засягане на един-
ството…, ХоПЕС да се употреби като спасителен пояс. Съд-
ът налага особена телеология: „целта да се осигури защита 
на основните права в правото на Съюза …е мотивирана от 
необходимостта да не се допусне закрилата на основните 
права (която може да бъде различна според съответното 
национално право), да засегне единството, предимството и 
ефективността на правото на Съюза“443. Няма да се отклоня-
вам от основния въпрос, само ще поставя риторичния: нима 
това е единствената (дори основната) цел на Хартата?!...

За да заключи след това, че в конкретния случай (по дело-
то по същество) конкретната национална правна уредба „не 

441 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 44. На основата на това (спорно…) 
виждане Съдът заключава in concreto, че „не би могло да се смята, че попада 
в приложното поле на Директива 2008/94 национална правна разпоредба, 
като разглежданата в главното производство…“ (т. 45). В българския превод 
изумява изразът „националноправна разпоредба“…

442 CJue, 21. 12. 2011, N.S., C-411/10 & 493/10, т. 68.
443 CJue, 6. 3. 2014, Siragusa, 206/13, т. 47.
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е източник на подобен риск“, въпреки че може да се мисли и 
обратното444…

4.13. Това дело заслужава обобщен коментар, какъвто 
обаче аз ще избегна. Дори само защото силно ми се иска да се 
надявам, че в бъдещата си практика Съдът на ЕС – върховен 
тълкувател на Съюзното право – ще намери повод (и воля…) 
да ограничи… опита за ограничаване на разбирането за 
приложно поле на Хартата…

И по този начин сам да даде пример за „разумен подход“, 
какъвто сам изисква от националния съдия!

5. още един опит за отстъпление? делото Willems 
През април 2015 г. обаче Съдът на ЕС даде още по-силни 

основания за предположение, че „прави крачка назад“, „заба-
вя“ или че „иска да промени позицията си“ или „да избере 
по-предпазлив подход“445, някои автори дори го наричат „не-
адекватна работа“446... С решението си по делото Willems447 
СЕС създаде впечатление за необходимостта от тесен прочит 
на всяка съюзна разпоредба и недопускане на косвено или 
рефлекторно тълкуване (и прилагане). 

444 Може да се сподели особено силно съжаление, че това дело е решено без 
заключения на генерален адвокат… Така очевидно водеща се е оказала роля-
та (виждането) на съдията-докладчик Томас фон Данвиц, чиито резерви по 
отношение на Хартата са известни (и цитирани нееднократно в този труд)…

445 thomas JoHansson, lisa nYströM, Julia sandGren, Willems, Joined 
Cases C-446/12 – C-449/12, of 16 April 2015, EU Constitutional Law, eulaworebro, 
29. 5. 2015, https://eulaworebro.wordpress.com/2015/05/29/willems-joined-
cases-c-44612-c-44912-of-16-april-2015.

446 steve Peers, Biometric data and data protection law: the CJEU loses the plot, 
ЕU Law Analysis, http://eulawanalysis.blogspot.bg/2015/04/biometric-data-
and-data-protection-law.html.

447 CJue, 16. 4.2015, Willems, C-446-449/12. Нека споменем, че становище-
то на Съвета на ЕС по делото е представено от екип, включващ и българския 
юрист Иван Гюров.
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При това в силно чувствителна материя448 (актуална и у 
нас…449) – личните данни, в частност съхраняването на пръсто-
ви отпечатъци (и други биометрични данни) в контекста на 
Регламент 2252/2004/ЕО („регламентът за паспортите“). 

5.1. СЕС определя, че конкретната национална мярка не 
попада в обхвата на регламента, респ. ДЧ не са длъжни да се 
съобразяват с ХОПЕС. Този извод (и начина, по който дости-
га до него) обаче сякаш също отчетливо се различава от 
виждането по делото Akerberg в иначе аналогична ситу-
ация – косвена приложимост на съюзна правна уредба (виж 
по-горе)…

5.2. СЕС вече бе имал възможност да се произнесе (по де-
лото Schwarz450), че събирането на биометрични данни за це-
лите, закрепени в чл. 4, § 3 от регламента за паспортите, е 
съвместимо с чл. 7 и 8 от ХОПЕС и по-общо, че регламентът е 
валиден и съобразен с Хартата. И тогава подходът му бе оче-
видно различен, изразяващ „воля за широко тълкуване“451, 
вкл. относно приложното му поле.

5.3. Тук обаче Съдът предпочита да се ограничи в те-
сен (и избирателен?) прочит на запитването (отнасящо 
се според него само до конкретния регламент452), без да по-
търси достатъчна връзка с Директива 95/46/EО, която има 
отношение към въпроса453 и на която, впрочем, видно от са-

448 Вкл. в скорошната практика на СЕС – виж напр. (но не само) делото 
CJue, 13. 05. 2014, Google Spain, C-131/12.

449 Виж решение на конституционния съд № 8 от 2019 г. по к. д. № 4 
от 2019 г., с което бе обявена за противоконституционна разпоредбата на  
чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

450 CJue, 17. 10. 2013, Schwarz, C-291/12.
451 steve Peers, Biometric data and data protection law: the CJEU loses the plot, 

ЕU Law Analysis, http://eulawanalysis.blogspot.bg/2015/04/biometric-data-
and-data-protection-law.html.

452 Изрично в CJue, 16. 4.2015, Willems, C-446-449/12, т. 52.
453 Виж напр. т. 35-37 и най-вече т. 47-49 и т. 50.



151

мите мотиви на Съда454, запитващата юрисдикция (холанд-
ската върховна административна юрисдикция!) също се по-
зовава... Учудващ тук не е подходът на СЕС да преформулира 
въпросите на националния съдия, а отказът му да го направи 
така творчески, както е постъпвал в редица други случаи455. 
При това СЕС все пак признава лаконично относимостта към 
случая на Директивата за защитата на личните данни456 и 
„относително малко преформулиране на въпроса би му било 
достатъчно, за да установи приложимост към спора по съще-
ство“457, след което естествено би установил приложимост и 
на Хартата… Проф. Пиърс е категоричен: „Трябва да отбеле-
жим, че директивата за защита на личните данни се прилага 
и в материи, за които регламентът не се прилага“458. СЕС оба-
че отказва да направи такъв прочит…

454 CJue, 16. 4.2015, Willems, C-446-449/12, т. 29. В самото начало самият 
СЕС се позовава на директивата, приемайки, че тя задължава ДЧ данните да 
не бъдат „допълнително обработени по начин, който е несъвместим с цели-
те на директивата“ (т. 3) и т.н.

455 За мен най-впечатляващият пример е делото Schrems (CJue (голям 
състав), 6. 10. 2015, Schrems, C-362/14), където СЕС не само отговори на неза-
даден въпрос за валидност (по запитване за тълкуване), но и обяви за нева-
лиден съюзен акт, за който изобщо не е попитан с конкретното запитване –  
при това с обратна сила (15 години назад!) и с огромни правни последици 
за хиляди лица! Тогава съюзният съд намери достатъчно силни аргументи 
за подобен смел подход – и то отново в материя, свързана със защитата на-
личните данни. В същата материя ярък пример е и друго негово решение 
с аналогичен подход: CJue (голям състав), 8. 4. 2014, Digital Rights Ireland, 
C-293/12 & C-594/12. По делото Willems обаче съдът подхожда по начин, дос-
та различен и поради това неизбежно пораждащ въпроси (и тревоги)…

456 CJue, 16. 4.2015, Willems, C-446-449/12, т. 3.
457 steve Peers, Biometric data and data protection law: the CJEU loses the plot, 

ЕU Law Analysis, http://eulawanalysis.blogspot.bg/2015/04/biometric-data-
and-data-protection-law.html.

458 steve Peers, Biometric data and data protection law: the CJEU loses the plot, 
ЕU Law Analysis, http://eulawanalysis.blogspot.bg/2015/04/biometric-data-
and-data-protection-law.html.
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5.4. По делото N.S.459 обаче видяхме, че СЕС може да при-
лага и съвсем различна логика: в приложното поле на ПЕС 
попадат дори националните мерки, приети при осъществя-
ване на свободна и „суверенна преценка“ (виж по-горе). По 
особено знаковото дело Digital Rights Ireland 460 Съдът обяви 
директивата за личните данни за невалидна именно защото 
не урежда добре последващата употреба на личните данни, 
събрани за изпълнение на поставените от нея цели – и по този 
начин имплицитно очерта косвена (но достатъчно реална – 
виж нататък) връзка с националното право, формално попа-
дащо извън обхвата на директивата, респ. на ПЕС. Съвсем нас-
коро СЕС отново даде ясно потвърждение на същия подход –  
и в същата материя461…

5.5. Накрая прави впечатление и че СЕС (наглед не съвсем 
аргументирано…) препраща към ЕКПЧ и, което вече озадача-
ва наистина, приема, че в конкретната ситуация конвенци-
ята може да бъде приложена (доколкото е приложима към 
всяка вътрешна ситуация), но Хартата – не!462

5.6. Смятам, че значението на това стряскащо решение 
също не бива да се надценява. За мен то намира място в по-
редицата от произнасяния на съюзния върховен тълкувател, 
целящи прецизирането (или дори просто потвърждаването) 
на разумния подход към определянето на обхвата на съ-
юзния каталог на основните права…

459 CJue, 21. 12. 2011, N. S. et a., C-411/10 & C-493/10. Да припомним, че 
проф. Пиърс определя това дело като ключово за определянето на обхвата 
на Хартата! – steve Peers, Biometric data and data protection law: the CJEU loses 
the plot, ЕU Law Analysis, http://eulawanalysis.blogspot.bg/2015/04/biometric-
data-and-data-protection-law.html.

460 CJue (голям състав), 8. 4. 2014, Digital Rights Ireland, C-293/12 & 
C-594/12.

461 CJue (голям състав), 16. 7. 2020, Facebook Ireland et Schrems, C-311/18.
462 CJue, 16. 4.2015, Willems, C-446-449/12, т. 51.
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6. още една успокоителна гледна точка?
Може би трябва да приемем и че за пореден път ставаме 

свидетели на особената чувствителност (сама по себе си 
възхитителна, не непременно във всичките ѝ измерения…) 
на Съда на ЕС към вижданията на националните консти-
туционни юрисдикции (или поне на някои от тях, несъмне-
но – на германската). Струва ми се, че можем да установим 
пряка връзка между едно решение на Германския конститу-
ционен съд и последвалата Akerberg практика на СЕС…

6.1. германският конституционен съд (ГКС) намира 
възможност да реагира на решението по делото Akerberg 
само 8 седмици след обявяването на решението на СЕС463…  
И реакцията му е, меко казано, стъписваща: обобщено може 
да се определи като „отхвърляне и предупреждение“.

Материята (германският закон относно създаването на 
антитерористична база данни) не попада пряко в обхвата на 
Съюзното право, доколкото няма съюзна разпоредба, която 
да задължава държавата да приеме подобна мярка. Същест-
вуват обаче общи (съюзни) стандарти относно защитата на 
личните данни (по онова време – директива) и съюзни раз-
поредби относно полицейското и съдебното сътрудничество 
във връзка с трансграничната борба с тероризма. Въпросът 
е дали е налице достатъчна свързаност, за да се установи, 
че материята попада в обхвата на Правото на ЕС. 

6.2. Практиката на СЕС по делото Akerberg позволява да се 
направи констатация именно за наличието на такава връзка. 
ГКС обаче използва разгърната аргументация, за да устано-
ви обратното464. В крайна сметка той категорично отхвърля 

463 FCC, 24. 4. 2013, Counter-Terrorism Database, 1 BvR 1215/07.
464 Някои автори определят това като „мощен предупредителен изстрел“ 

(forceful warning shot) – виж daniel thYM, Separation versus Fusion – or: How to 
Accommodate National Autonomy and the Charter? Diverging Visions of the German 
Constitutional Court and the European Court of Justice, European Constitutional Law 
Review, № 9/2013, р. 391, esp. p. 396. Той дори говори за „ясно и несъмнено пос-
лание към СЕС“, като се позовава и на dieter GrIMM, Der Datenschutz vor einer 
Neuorientierung, Juristenzeitung, 68/2013, p. 585, esp. p. 591.
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приложимостта на тази практика, настоявайки, че тя недо-
пустимо би наложила приложимост на основните права, зак-
репени в ХОПЕС, към всяка ситуация, за която по неподле-
жащ на реално ограничаване начин може да се установи 
връзка с Правото на ЕС, разглеждано абстрактно465. 

6.3. И като твърди, че прави „конструктивен прочит“ на 
практиката по делото Akerberg, заключава, че тя е неотноси-
ма към въпросния германски закон и трябва да се тълкува 
в духа на съжителството между двете съдилища, и като не 
отива към контрол ultra vires (любим на ГКС критерий за 
проверка на всеки съюзен правен акт, вкл. и на практиката 
на СЕС!466) не може да препятства или ограничава прилага-
нето на националния каталог на основните права, което да 
доведе до поставяне под въпрос на националната консти-
туционна идентичност. Проф. Даниел Тим дори обръща 
внимание на прес-съобщението на ГКС по това дело и нами-
ра, че всъщност е налице „послание не само СЕС да ограничи 
своя подход в по-нататъшната си практика“, но и „внушение, 
че това предупреждение трябва да се възприеме сериозно от 
СЕС“, тъй като в противен случай ГКС „би могъл, за първи 
път, да обяви решение на СЕС за акт, превиващ компетенци-
ите (ultra vires) и/или противоречащ на националната кон-
ституционна идентичност“467.

465 FCC, 24. 4. 2013, Counter-Terrorism Database, 1 BvR 1215/07, p. 91.
466 Формулировката за „контрол ultra vires“ бе наложена от ГКС изрично 

по повод ратификацията на ДЕС от Маастрхит с разбирането, че той си за-
пазва правото да бъде „последен арбитър“ за това дали един съюзен правен 
акт е в рамките на предоставената на ЕС компетентност или излиза извън 
тези рамки (т. е. е акт в превишаване на /злоупотреба с/ власт, ultra vires) – 
виж особено знаково в FCC, 6. 7. 2010, Honeywell, 2 BvR 2661/06, BVerfGE 126, 
286, p. 53-66.

467 daniel thYM, Separation versus Fusion – or: How to Accommodate National 
Autonomy and the Charter? Diverging Visions of the German Constitutional Court 
and the European Court of Justice, European Constitutional Law Review, № 9/2013, 
р. 391, esp. p. 398.

Той определя, че „силният и почти агресивен изказ на ГКС по делото 
Counter-Terrorism Database трябва да се възприема като акт на раздразнение. 
Съдът в Карлсруе може би е имал впечатлението, че маслинената клонка, 
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6.4. За нуждите на това изследва е важно да се отбележи, 
че ГКС настоява, че няма да попадне в обхвата на Правото 
на ЕС материя, която има „абстрактна връзка с“ или „бегли 
последици спрямо“ Съюзното право468!

.     .     .
В заключение на този Дял ІІ мога да споделя очевидна оза-

даченост от някои аргументи (виждания, формулировки) на 
Съда на ЕС и с още по-голяма убеденост да привлека поради 
това внимание към необходимостта системата на критерии-
те за установяване на връзка между една национална ситуа-
ция и Правото на ЕС да бъде изградена главно на основата 
на принципа на ефективност на Правото на ЕС. Именно 
такъв подход предлагам в следващия Дял ІІІ.

Струва си обаче преди това да се цитира – дори само като 
илюстрация или подкрепа на критичния прочит на практи-
ката на СЕС – блестящият коментар на Филипо Фонтанели469:

„След делото Fransson Съдът изработи концепция за „при-
лагане“ на Правото на ЕС в контекста на чл. 51, § 1 от Харта-
та, в която се опита да предложи нови тестове. В резултат 
липсата на яснота продължава да е факт, а разсъжденията 
на Съда остават непрогледни: някои тестове са предложени 
наведнъж, почти като синоними, за да се определи когато 
Правото на ЕС не се прилага. Поради тяхната широкообхват-
ност и съвместно прилагане е невъзможно те да бъдат из-
ползвани като тестове a contrario, за да се формулира тест 
кога Правото на ЕС се прилага.

Тъй като проблемът за прилагането на Правото на ЕС 
се задълбочава (в сравнение с първоначално предполага-
ното, респ. първия прочит на понятието „прилага“ по чл. 51, 
§ 1 от Хартата), е нормално да очакваме бъдещи дела, в кои-

която той вдигна по делото Honeywell, е хвърлена на земята от СЕС с реше-
нието му по делото Åkerberg Fransson“ – ibid., p. 399.

468 FCC, 24. 4. 2013, Counter-Terrorism Database, 1 BvR 1215/07, p. 91.  
469 Filippo FontanellI, Implementation of EU Law through domestic measures 

after Fransson: the Court of Justice Buys Time and “Non-Preclusion“ Troubles Loom 
Large, European Law Review 39/2014, подчертаването е мое.
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то исканото от страна пред националния съдия неприлагане 
на вътрешна правна норма ще води до позоваване на ХОПЕС 
относно неочаквани обстоятелства. Тези дела ще донесат 
дългоочакваното изясняване.

Рискът обаче е в това, че може да е твърде късно за СЕС 
да вразуми досегашната си практика и да формулира прин-
ципен тест. По-конкретно безумното използване на разбира-
нето за неприложимост на Хартата (и негодност да доведе 
до неприлагане на противоречаща вътрешна норма) може да 
му пари и да го принуди занапред пък да потвърждава при-
лагане на Хартата при много слаба връзка между вътрешни-
те ситуации и Съюзното право.

Но дори в такива случаи Съдът не трябва да се тревожи – 
по делата Siragusa и Hernández той заложи цял паноптикум 
от извинения, от които изобщо не се нуждаеше по самите 
дела. Всяко от тези извинения обаче, ако бъдат приложени 
правилно, може да бъде полезно в бъдеще. С малко усилия 
Съдът чрез така наложените ограничения ще може да се из-
мъква от специфични и особено деликатни казуси. Той ще 
може да избягва избухването на бомбата на Хартата, като из-
ползва инцидентно някое от спящите ограничения по дело-
то Siragusa – точно както един играч на „Монополи“ в краен 
случай използва картата „освобождаване от затвора“, когато 
ситуацията загрубее…“

От което за нас остава един извод: можем все пак да оч-
акваме, че практиката на СЕС ще се развива по-скоро към 
по-широк прочит на приложимостта на Правото на ЕС и 
на ХоПЕС. 

Освен в някои случаи, когато …инцидентно ще виждаме 
обратното…



дял ІІІ
механизми за установяване 
на връзка 
(Принципът на ефективност 
и „привидно изцяло вътрешните 
ситуации“)
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Читателят на това изследване може да остане с усещане-
то за противоречивост... И неудовлетворен – ако е очаквал 
да намери ясна и завършена система на критериите за оп-
ределяне на връзка между национална правна уредба (или 
ситуация) и Съюзното право, респ. за неговия обхват и при-
ложимостта на Хартата. С пълно основание: противоречива 
или поне неясна е досегашната практика на СЕС и все още 
не предлага завършена картина на годните критерии за пре-
ценка. Отговорността очевидно не може да се поеме изцяло 
и от доктрината… 

И остава да тежи единствено на националния съдия470 – 
„безценният необходим грешник“471… Тои�  ще продължи да 
се съмнява, в едни случаи да прилага Хартата, в други – да 
отказва, в трети (и нека са многоброи� ни) ще търси предва-
рителното съдеи� ствие на СЕС. Така ще даде възможност (ка-
квато единствено тои�  може да даде) на съюзния съд да доиз-
гради практиката си, може би да я коригира или поне да вне-
се успокоение, което от своя страна ще даде стабилност на 
правораздаването по Правото на ЕС на национално равнище.

Защото, нека го повторя, въпросът за приложното поле 
е важен не само (дори не толкова…) за приложимостта на 
ХОПЕС, а още повече за приложимостта (относимостта, 
деи� ствието!) на цялото Съюзно право! 

И пак именно затова смятам, че началната точка, воде-
щият критерий на всеки анализ, тълкуване, респ. прила-
гане, трябва да бъде разбирането за основополагащата 
роля на принципа на ефективност. Дори само заради вече 
направената констатация, че Правото на ЕС има особено съ-
ществено значение именно в „граничните зони“, в материи-
те, които не са уредени от съюзни правни норми, но е нало-

470 „…Ако …с оглед на фактите в главните производства прецени, че поло-
жението на жалбоподателите в главните производства се урежда от правото 
на Съюза… …Обратно, ако приеме, че положението не попада в приложното 
поле на правото на Съюза…“ – CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 72.

471 Виж в атанас СЕмов, Нежната диктатура на СЕО. Националните съ-
дилища – безценният „необходим грешник“ – в: атанас СЕмов (съст.), сбор-
ник „Взаимоотношенията между националния съд и Съда на ЕС“ (двуезичен), 
УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2010, стр. 27-59.
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жително да бъдат съобразени със съюзната уредба на близ-
ки, съседни, свързани, въздеи� стващи материи!

Установяването на връзка с Правото на ЕС е възможно 
в две ситуации:
 очевидна: когато дадено правоотношение е уредено 

от съюзна правна норма (най-типично: регламент) или 
има видим трансграничен елемент (на типично: осъ-
ществено е „движение);
 неочевидна: когато дадено правоотношение има 

друга връзка с Правото на ЕС.
Първата не създава особени практически трудности. Вто-

рата – съществени… Затова именно те ще бъдат основен 
предмет на анализ в Глава 2. Преди това обаче е необходимо 
да бъдат анализирани основните особености на принципа 
на ефективност (в Глава 1). За да можем накрая ясно да очер-
таем изискванията връзката да е реална (в Глава 3).

Защото и в трите хипотези принципът на ефективност е 
водещ – тъи�  като изисква в ДЧ да настъпят всички последи-
ци от деи� ствието на („връзката с“) Правото на ЕС. 
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глава 1
Принципът на ефективност като водещ 
механизъм за определяне на реална връзка

1. връзка на принципа на ефективност с принципа
 на лоялно сътрудничество
Необходимо е отново да си припомним огромното значе-

ние, което СЕС отдава на принципа на лоялно сътрудничест-
во на ДЧ, закрепен в чл. 4, § 3 от ДЕС (преди ДЛ в чл. 10 от 
ДЕО) и връзката му с принципа на ефективност472. Големият 
белгии� ски специалист проф. Мелхиор Ватле, съдия и Първи 
генерален адвокат в Съда на ЕС, приема, че „извън механи-
зма за преюдициално запитване, кои� то изрично предвижда 
роля на националните съдилища, основата и условията на 
компетентността на националните юрисдикции по прилага-
нето на Правото на ЕС се откриват в пет общи принципа: ло-
ялно сътрудничество, примат, директен ефект, задължение-
то за съобразено тълкуване и институционна и процесуална 
автономия на ДЧ“473.

През годините принципът на лоялно сътрудничество 
(наричан и „принцип на общностното доверие“ – fidélité 
communautaire) привлича много голямо внимание, вклю-
чително и заради това, че интеграционният съд в Люксем-
бург се позовава на него изключително широко и извежда 
от него цял каталог на неуредени изрично, но „произтичащи 
от природата на Общностите/Съюза“ задължения на държа-
вите-членки474!

Особено важен и знаков прочит (и утвърждаване) на 
принципа на ефективност във връзка с принципа на лоялно 

472 Двата принципа заедно са част от основните принципи на ЕС, заедно 
с принципа на интеграцията и др. – виж подробно в Атанас СЕМОВ, Правна 
система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 37 и сл.

473 Melchior Wathelet, Contentieux européen, Collection de la Faculté de 
droit de l’Université de Liège, Larcier, 2010, p. 15. 

474 Виж подробно в атанас СЕмов, Съвременно международно правораз-
даване. Том 2. Съдът на Европейския съюз, Институт по международно право, 
Институт по европейско право, С., 2011, спец. стр. 42 и сл.
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сътрудничество (и общо в рамките на основополагащия за 
ЕС принцип на интеграция) СЕС направи през 2013 г. по де-
лото Melloni475. Връзката между принципа на ефективност и 
принципа на лоялно сътрудничество СЕС потвърди изрично 
и наскоро по делото European Commission v. United Kingdom476.

1.1. Правна основа на принципа на лоялно сътрудни-
чество. Неслучаи� но ревизията от Лисабон премести уред-
бата на принципа от ДЕО (чл. 10) в ДЕС – и то именно в по-
литически наи� -важната разпоредба на ДЕС – чл. 4. Така днес 
задължението за лоялно сътрудничество е уредено в една от 
наи� -първите (под надслов „Общи разпоредби“, по същество 
основни начала) разпоредби на УД: чл. 4, § 3 от ДЕС477. 

Освен много широкото и немислимо за системата на меж-
дународното право задължение на ДЧ да „вземат всички 
необходими мерки“ (много отвъд идеята за изпълнение на 
договора и дори за реципрочност!), принципът на лоялно 
сътрудничество безусловно изисква пълна съпричастност 
към изпълнението на това задължение и на националните 
съдилища. Ако обаче за някого тази очевидност не е доста-
тъчна, Съдът на ЕС в изобилна практика я подчертава и дори 
разгърнато доразвива478.

475 CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т. 60. Поради особената му важност 
разглеждам този въпрос подробно нататък (в т. 3.6.).

476 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13, т. 32: съгласно принципа на лоялно сътрудни-
чество по чл. 4, § 3 от ДЕС, принципът на ефективност изисква…

477 Чл. 4, § 3 от ДЕС: „Съгласно принципа на лоялното сътрудничество Съ-
юзът и държавите-членки при пълно взаимно зачитане си съдействат при 
изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите. Държавите-членки 
вземат всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на за-
дълженията, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите 
на Съюза. Държавите-членки съдействат на Съюза при изпълнението на не-
говите задачи и се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да за-
страшат постигането на целите на Съюза.“

478 Виж напр. CJCe, 1. 2. 1973, Commission c/ Italie, 30/72 и CJCe, 5. 10. 1997, 
Van Munster, C-262/97. По отношение на задълженията на национални-
те съдилища виж знаково в CJCe, 2003, Köbler, C-224/01; CJCe (опр.), 1990, 
Zwartfeld, C-2/88; CJCe, 2004, Commission c/ Italie,С-82/03, р. 15; CJCe, 2005, 
Commission c/ Irlande, С-494/01, р. 195 и мн. др.
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1.2. обхват. Неслучаи� но задължението на ДЧ за лоялно 
сътрудничество обхваща и задължение за бездеи� ствие с ог-
лед не-засягане на целите на ЕС. Формулировката в ДЕС е 
дори по-силна: ДЧ „се въздържат от всякакви мерки, кои-
то биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза“. 

1.2.1. Този принцип изразява задължението на ДЧ да до-
принасят всячески за общия интерес (израз на идеята за 
„сливане на интересите“ на Моне и Шуман479), едва ли не „да 
се посветят“ на интеграционните цели. Това е основата на 
възможното днес водещо разбиране за „евролюбив прочит“ 
на правния статус (и в частност задълженията) на членува-
щата държава480. По същество тои�  задължава ДЧ да се държат 
не като в международна организация (зачитане на насрещни 
задължения в условията на реципрочност и възможност за 
оправдаване на неизпълнението на единия с неизпълнение 
на другия…), а по-скоро като в семеи� ство („деи� ствителната 
солидарност“ на Моне!), в което всеки е длъжен да прави 
всичко възможно за общото благо…

В своя изобилна практика съюзният съд в Люксембург оч-
ертава този принцип като основополагащ481 и извежда от 
него дълга серия от конкретни задължения на ДЧ или тех-
ните органи – понякога дори в отклонение на други основни 
принципи (СЕС например очертава задължение на нацио-
налните съдилища да не зачитат вътрешните процесуални 
разпоредби, които им пречат да гарантират ефективността 

479 Виж подробно в атанас СЕмов, Декларацията от 9 май 1950 г. („Пла-
нът“ на Моне и Шуман) – гениално политическо прозрение и дългосрочна 
програма на европейската интеграция – в: Лекции на Международната ма-
гистърска програма Право на ЕС. Том ІІ. Актуални проблеми на ЕС, СУ „Св. Кл. 
Охридски“, С., 2013, стр. 33 и сл.

480 Подробно виж в атанас СЕмов, „Евролюбив прочит“ на понятието 
за приложно поле на Хартата за основните права на ЕС и на общия проблем 
за обхвата на приложението на Правото на ЕС в държавите-членки. Изводи 
от новата практика на СЕС – в: райна койЧЕва и др. (съст.), Сборник „Пра-
во и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Юбилейна научна 
конференция по повод 25 години ЮФ на УНСС, ИК на УНСС, С., 2017, стр. 41-50.

Виж и накрая в Заключението на тази книга.
481 Виж напр. erika szYszCzak, Making Europe more relevant to its citizens: 

Effective judicial process, Vol. 21, 1996, European Law Review, p. 351.
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на едно субективно Съюзно право – т. е. да нарушат прин-
ципа на процесуална автономия, за да спазят принципа на 
лоялно сътрудничество!).

1.2.2. Всъщност тази разпоредба налага ясното разбира-
не, че обхватът на Правото на ЕС е дори по-широк от този 
на предоставените на ЕС компетенции и включва всички 
материи, които имат отношение към (могат да бъдат във 
връзка с) целите на ЕС (изброени, нека приемем, изчерпа-
телно, в чл. 2 от ДЕС). Такова разбиране следва и Съдът, ко-
гато приема например, че в обхвата на ПЕС ще попада всяка 
национална мярка, засягаща (в смисъл на имаща отношение 
към, защитаваща) финансовите интереси на ЕС482. 

На пръв поглед финансовите интереси на ЕС са различни 
от тези на ДЧ, а компетентността на ЕС далеч не засяга ця-
лата финансова политика на ДЧ. По смисъла на целите на ЕС 
обаче именно по-широко разбиране за обхват съответства 
на „сливането на интереси“ (на отделните ДЧ, но и „слива-
нето“ на интересите на ЕС и интересите на ДЧ), по смисъла, 
вдъхновяващ цялата интеграционна конструкция още от 
Декларацията на Моне и Шуман от 9 маи�  1950 г.483 

1.2.3. Затова текстът на ал. 3 на § 3 на чл. 4 е редактиран 
(в сравнение с чл. 10 от ДЕО): днес тои�  задължава държави-
те-членки едновременно (и с идеята за единство на задъл-
жението – и на смисъла на интеграцията!):

– да съдействат на ЕС при изпълнение на неговите зада-
чи (разбираи�  за постигането на неговите цели)

– и „да се въздържат от всяка мярка, годна да застраши 
постигането на целите на Съюза“484.

Няма съмнение – това задължение максимално ясно 
потвърждава разбирането, че интеграционният правен ред 

482 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 28 и т. 34.
483 Виж атанас СЕмов, Декларацията от 9 май 1950 г. („Планът“ на Моне 

и Шуман) – гениално политическо прозрение и дългосрочна програма на ев-
ропейската интеграция – в: „Лекции на Международната магистърска про-
грама Право на ЕС. Том ІІ. Актуални проблеми на ЕС“, СУ „Св. Кл. Охридски“, 
С., 2013, стр. 33-62.

484 Може да се отбележи и фактът, че ако преди ДЛ ставаше дума за цели 
„на този договор“, то след ДЛ това вече са… „цели на Съюза“!
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принципно се отличава от международния! От ДЧ се изисква 
не само да правят „всичко възможно, за да допринесат“, но и 
„да не правят нищо, което може да навреди или попречи“…

Тук усещането за принадлежност към своеобразно (и без 
аналог) междудържавно семейство е повече от силно. Се-
меи� ството на европеи� ската интеграция не е „международ-
на общност“, то е общност на „слети интереси“485, споделени 
ценности, обща визия и общ път. Общият интерес е национа-
лен интерес, а не „съвпаднал“ или резултат на „преодолени 
различия“, както в класическите междудържавни отноше-
ния. Европеи� ският съюз е „правов съюз“486, основаваща се на 
общи правни принципи. Това е „съюз на държави и граж-
дани“.

1.2.4. Проф. Ван Репенбуш анализира: задължението (сега 
по ал. 3 на чл. 4, § 3 от ДЕС) е „задължение за допринасяне 
или за участие в общностните работи, даже при упражня-
ването на суверенните компетенции на държавите – било 
като се избягва приемането на национални правни норми, 
които могат да имат негативно отражение за постигането 
на целите на Договора или да засегнат общностните норми, 
било като се приемат актове, които гарантират ефектив-
ността или ефикасността на Общностното право“. Очевидно 
не става дума за задължение интеграционното право да не 
се нарушава, което би приличало на повторение на горното 
задължение, а едно много по-широко задължение за дър-
жавите-членки да вземат предвид съюзния (общ) интерес 
даже в областите на запазени национални компетенции, си-
реч „да извличат във вътрешния си правен ред последиците 
от принадлежността487 си към ЕС“488.

485 Съгласно уникалната формула на Декларацията на Шуман от 1950 г.
486 „Правова общност“ още според еднозначния израз на СЕО от делото 

CJCe, 23. 4. 1986, Parti écologiste «Les Verts » c/ Parlement européen, 294/83, пре-
формулирана/надградена от СЕС по абсолютно категоричен начин в Стано-
вище 2/13.

487 Именно „принадлежност“, като нещо много повече от „членство“…
488 CJCe, 1. 2. 1973, Commission c/ Italie, 30/72, т. 11. Виж също CJCe, 5. 10. 

1997, Van Munster, C-262/97 и много други.
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1.2.5. От своя страна – но много ясно! – СЕС налага на на-
ционалния съдия задължение за неприлагане и на вътрешни 
норми, „отнасящи се до прилагането на съюзните норми“! Т. 
е. не само всяка пряко противоречаща вътрешна норма, но 
и всяка вътрешна норма, която се отнася до приложното 
поле на съюзната разпоредба – съгласно изричната форму-
лировка на СЕО в решението по делото Simmenthal489. 

Националната мярка може да е „несъвместима дори прос-
то с приложното поле на упражняваната от Съюза законода-
телна власт“490, пише самият председател на СЕС проф. Кун 
Ленартс! 

1.2.6. Сиреч не само когато противоречието е пряко, но 
и когато е „индиректно или потенциално“! Особено показа-
телна е забраната за сключване на международни догово-
ри от една ДЧ с трети страни в материи, в които уредбата 
се установява изключително на съюзно равнище (като напр. 
селското стопанство) – дори когато формално няма никакво 
противоречие между разпоредбите на съответния договор и 
Съюзното право…491

1.3. Утвърждаване на принципа на лоялно сътрудни-
чество практиката на СЕС. Разбирането за ключовата роля 
на принципа за лоялно сътрудничество е изключително ши-
роко развито в практиката на СЕС492 – наи� -вече във връзка 
със „допълнителните“ задължения на националния съдия. 
Може без преувеличение да се каже, че позоваването на 
принципа на лоялно сътрудничество се повтаря като мантра 

489 CJCe, 9. 3. 1978, Simmenthal, 106/77, на бълг. език виж 55 най-важни 
решения…, стр. 283.

490 koen lenaerts, Piet Van nuFFel, Constitutional Law of the European 
Union, Sweet & Maxwell, London, 1999 р. 507.

491 trevor C. hartleY, The Foundations of European Community Law, Oxford 
University Press, 4th edition, 1998, р. 220.

492 Виж напр. CJCe (опр.), 6. 12 1990, Zwartfeld, C-2/88; CJCe, 13. 7. 2004, 
Commission c/ Italie, С-82/03, р. 15; CJCe, 26. 4. 2005, Commission c/ Irlande, 
С-494/01, р. 195 и много други.
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в цялата практика на СЕО/СЕС493 и е несъмнено една от три-
те централни свързващи линии в нея (заедно с постулата за 
интеграционното право като самостоятелен правопорядък 
и за абсолютната необходимост от еднообразно и правилно 
прилагане във всички ДЧ).

1.3.1. От принципа на лоялно сътрудничество СЕС изведе 
дори разбирането за директен ефект на норми на директи-
ва494 и задължението на националния съдия за съобразено 
тълкуване495!

1.3.2. СЕС налага на ДЧ и задължение за „въздържане от 
приемане на каквито и да било мерки, които могат сериозно 
да компрометират предписания от директивата резултат“. 
„…Дори ДЧ да не са задължени да приемат такива мерки пре-
ди изтичане на срока за транспониране, от прилагането на 
чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 189, ал. 3 от Договора (днес чл. 
288, ал. 3 от ДФЕС – б. м.) и от самата директива следва, че 
докато тече този срок, те трябва да се въздържат да приемат 
разпоредби, които могат да застрашат значително постига-
нето на предписания от директивата резултат.“496

1.3.3. Тои�  утвърждава еднозначно и широко право на за-
щита пред националните съдилища на правата, които част-
ните лица черпят от съюзните норми497.

1.3.4. Още през 1990 г. по делото Мarleasing  СЕО вече 
съвсем пряко очертава решаващата роля на националния 
съдия за точното прилагане на интеграционното право и 
по-конкретно на директивите. Един испански съдия отпра-
вя запитване до СЕО дали е длъжен да тълкува своето на-
ционално право в светлината на текста и целите на Дирек-
тива на Съвета 68/151 ЕИО относно търговските дружества, 

493 Виж в подробно в атанас СЕмов, Съвременно международно право-
раздаване. Том 2. Съдът на Европейския съюз, Институт по международно 
право, Институт по европейско право, С. 2011, стр. 38 и сл., спец. „Доктри-
налната власт на Съда на ЕС над националните съдилища“, стр. 42 и сл.

494 CJCe, 4. 12. 1974, Van Duyn,41/74.
495  CJCe, 10. 4. 1984, Von Colson, 14/83, р. 26.
496 CJCe, 18. 12. 1997, Inter-Environnement Wallonie, 129/96, р. 45.
497 CJCe, 16. 12. 1981, Foglia с/ Novello, 244/80; CJCe, 15. 5. 1986, Johnston, 

222/84 и мн. др.
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която Испания още не е транспонирала. СЕО му отговаря, че 
е длъжен да остави неприложена всяка национална правна 
норма, която противоречи на Съюзното право – дори ако 
противоречието не се отнася до конкретна съюзна разпо-
редба, а до общия смисъл и цел на даден съюзен акт498! 

1.3.5. В производството за установяване на нарушение (по 
чл. 258 от ДФЕС) държавата трябва убедително и конкретно 
да оборва твърдените от ЕК факти или техните последици 
(нарушението)499 – това е дължимо не само поради собстве-
ния и�  интерес да се защити, но според СЕС и поради общото 
задължение за лоялно сътрудничество (по чл. 4, § 3 от ДЕС), 
с което е длъжна да се съобразява в целия ход на производ-
ството500. Именно съгласно принципа на лоялно сътрудни-
чество всяка ДЧ е длъжна да оказва пълно съдеи� ствие на ЕК –  
напр. като и�  предоставя цялата необходима информация501 – 
въпреки че всичко това очевидно противоречи на собстве-
ните и�  (тесни или моментни) интереси…

По-общо цялата философия на производството за устано-
вяване на нарушения на държави-членки СЕС извежда имен-
но от принципа на лоялно сътрудничество502.

1.4. Пълна ангажираност на държавата. 
1.4.1. Ако ДЧ са длъжни да приемат необходимите мерки 

за прилагане на цялото Съюзно право и за санкционирането 
на всяко нарушение, то националните съдилища са длъжни 
да прилагат цялото Съюзно право и всички свързани с него 
национални норми, вкл. санкционни, респ. да санкционират 
всяко негово нарушаване.

1.4.2. Задължението на ДЧ за лоялно сътрудничество 
предполага не само контрол от страна на институциите на 
ЕС (всъщност на овластената специално за това като „пази-
тел на Договорите“ Комисия), но и еднозначно задължение 

498 CJCe, 13. 11. 1990, Marleasing, С-106/89.
499 CJCe, 26. 4. 2005, Commission c/ Irlande, C-494/01, р. 46-47; CJCe, 29. 10. 

2009, Commission c/ Italie, C-249/08, р. 45-46.
500 CJCe, 26. 4. 2007, Commission c/ Italie, C-135/05, р. 32.
501 CJCe, 14. 10. 1992, Commission c/ Grèce, С-65/91. 
502 Виж ясно в CJCe, 2007, Commission c/ Italie, C-135/05, р. 32.
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на националните съдилища от своя страна да санкциони-
рат всяко нарушение от страна на държавата (респ. всички 
неи� ни органи) и да поправят причинените от това вреди за 
гражданите. Съдът на ЕС се показва особено взискателен в 
това отношение спрямо върховните съдилища на ДЧ503. 

1.4.3. СЕС еднозначно извежда задължение националният 
съд дори „да взема пред вид препоръките на общностните 
институции“ при решаването на спорове, особено при тълку-
ването и прилагането на национални норми, приети с оглед 
прилагането на общностни норми или допълването им504, 
като, разбира се, извежда това задължение от задължението 
за лоялно сътрудничество по чл. 4 от ДЕС – несъмнено с раз-
бирането за широк обхват (въздеи� ствие) на Общностното/
Съюзното право. 

1.4.4. Впрочем задължението за контрол за спазването на 
съюзната законност в ДЧ тежи на общо основание и на на-
ционалните органи на обвинението (прокуратура), в рамки-
те на техните общи компетенции505. Съдията в Общия съд на 
ЕС проф. Шон ван Репенбуш настоява – в същия смисъл! – че 
и „цялото задължение за подпомагане и сътрудничество е 
реципрочно в смисъл, че съюзните институции, включител-
но и Съдът, също са длъжни да улесняват задачата на нацио-
налните власти, наи� -вече на съдилищата“506.

1.4.5. Наложително е да се обобщи, че СЕС не се колебае 
(дори го прави с впечатляваща упоритост!) да вменява на са-

503 Виж знаковото решение по делото CJCe, 30. 9. 2003, Köbler, C-224/01, 
но не само… Подробно в атанас СЕмов, За ролята и отговорността на на-
ционалния съдия по прилагането на Правото на ЕС (необходимо припомняне 
на изводите от две исторически решения на Съда на ЕС) – в: Екатерина ми-
ХайЛова, деяна марЧЕва (съст.), Сборник „25 години департамент „Пра-
во“, НБУ“, НБУ, официална електронна публикация, http://ebox.nbu.bg/dp25/, 
2017, стр. 55-66.

504 CJCe, 13. 12. 1989, Grimaldi, C-322/88.
505 Повече виж в атанас СЕмов, Права и задължения на националния про-

курор по прилагането на Правото на ЕС, Цикъл лекции пред ВКП, 2008-2010, 
www.eubg.eu.

506 sean Van raePenbusCh, Droit institutionnel de l’Union européenne, 
Larcier, 2005, spec. р. 452. Той цитира практиката по делата CJCe, 13. 12. 1991, 
Commission c/ Italie, 69/90, т. 11-15 и CJCe (опр.), 6. 12 1990, Zwartfeld, C-2/88.
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мите държавите-членки (иначе „господари на Договорите“, 
респ. на цялото Съюзно право) и на техните органи (наи� -ве-
че на националните съдилища!), задължения, които не са 
закрепени нито изрично, нито условно в подписаните от 
тях Договори – и то именно основаваи� ки се на този центра-
лен за цялата интеграционна конструкция принцип на лоял-
но сътрудничество507!

1.4.6. Принципът на лоялно сътрудничество, като особен 
елемент от правния статус на членуващата държава, нами-
ра проявление и в принципа на примат на Правото на ЕС: 
„...Националният съдия, натоварен да прилага, в рамките на 
своята компетентност, разпоредбите на Съюзното право, 
има задължението да осигури пълния ефект на тези норми, 
като ако се наложи, остави неприложени, на своя отговор-
ност, всяка, дори последваща, противоречаща правна норма 
от националното законодателство, без да трябва да иска или 
да чака предварителната и�  отмяна по законодателен ред или 
по друг конституционен ред...“508.

1.4.7. Затова си позволих си дори да приема, че разгърна-
тият с Договора от Лисабон принцип на защита на национал-
ната конституционна идентичност на ДЧ трябва да се раз-
глежда като балансираща противотежест на принципа на 
интеграция и принципа на лоялно сътрудничество509.

507 Виж особено показателно в CJCe, 19. 6. 1990, Factortame, C-213/89; 
CJCe, 22. 10. 1987, Foto-Frost, 314/85; CJCe, 19. 11. 1991, Francovich, C-6 & 
C-9/90, но и много други.

508 CJCe, 9. 3. 1978, Simmenthal, 106/77.
509 Виж подробно в атанас СЕмов, Принцип на зачитане на национал-

ната идентичност на държава-членка на ЕС (Възможност за неприлагане 
по изключение на съюзна правна норма – изводи за националния съдия от 
ключовата, но и непредвидима практика на Съда на ЕС) – в:  Сборник „Меж-
дународна научна конференция. Роля и значение на международното и над-
националното право в съвременния свят. По повод 90-годишнината на проф. 
д-р Иван Владимиров“, ИК на УНСС, С., 2018. Виж и в атанас СЕмов, Правна 
система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 525 и сл.
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2. Същностно измерение 
на принципа на ефективност
„Принципът на ефективност“ е закрепен имплицитно в 

чл. 19, § 1, ал. 2 от ДЕС (иначе отнасящ се до Съда на ЕС, но 
по-общо относно системата на Съюзното правосъдие510): ДЧ 
са длъжни да осигурят511 необходимите мерки за осигурява-
не на ефективна правна защита в материите, обхванати от 
ПЕС. Очевидно става дума именно за „материите512, обхвана-
ти от ПЕС – не само тези, в които ПЕС се прилага пряко, но 
и тези, в които се прилага косвено, т. е. върху които оказва 
въздеи� ствие, без самò (пряко) да ги урежда.

2.1. разбиране за „необходими мерки“. Тези „необходи-
ми мерки“ включват всички приложими вътрешни разпо-
редби – както материални, така и процедурни, санкционни, 
процесуални. Всички те са мерки „по прилагането“ на Право-
то на ЕС, респ. в обхвата на ХОПЕС! 

2.1.1. Затова особено съществено е разбирането, безуслов-
но възприето от СЕС, че макар изразът в чл. 6 да е „установя-
ват“513, всъщност в редица случаи ДЧ могат да не „създават“ 
(нарочно, заради ПЕС) никакви разпоредби, ако във вътреш-

510 За разграничението в разбирането за „съдебна система на ЕС“ и „сис-
тема на Съюзното правосъдие“ виж подробно в атанас СЕмов, Съвременно 
международно правораздаване. Том 2. Съдът на Европейския съюз, Инсти-
тут по международно право, Институт по европейско право, С. 2011, спец.  
стр. 38 и сл.

511 Именно да „осигурят“ – не непременно да създават нарочно необходи-
мите правни способи, а, когато е възможно, да прилагат заварените (напр. 
процесуалните закони) и по отношение на съюзните материални правни нор-
ми. В този смисъл изразът „установяват“ в българския превод на чл. 19, § 1, 
ал. 2 от ДЕС – без да е неправилен предвид оригиналния текст – трябва да се 
разбира не като „приемат“ или „създават“, а по-скоро в смисъла на „прилагат“ 
заварените правни способи и, ако не съществуват годни, вече „създават“…

512 В българския превод „областите“…
513 С отчитането, че в нашия език глаголът „установявам“ има и друго 

значение на „констатирам“ (и то е първото!), което е напълно несъвместимо 
с въпросната разпоредба… Затова в чл. 19 трябва да четем „установяват“ в 
смисъл на „прилагат“, за да обхваща посоченото разбиране за обвързване с 
Правото на ЕС и на „заварените“ мерки.
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ното си право вече разполагат с разпоредби, които са годни 
да бъдат приложени и към ситуации, уредени от Правото на 
ЕС (напр. административни процедури, ред за установяване 
и/или санкциониране на нарушения, общи или специални 
процесуални правила и т.н.). Тези (заварени) вътрешни нор-
ми, дори да не са приети заради ЕС, са „норми по прилагане-
то на Правото ЕС“ и безусловно са норми „в приложното поле 
на ПЕС“ в смисъла на широкото и единствено жизнеспособно 
тълкуване на чл. 51 от ХОПЕС.

2.1.2. И пак затова по делото N. S., когато става дума за из-
пълнението на Регламента „Дъблин“ 343/2003, национал-
ните мерки, дори приети в условията на „суверенна клауза“ 
и свобода на преценка на националните власти, са мерки „в 
приложното поле на ПЕС“514. 

2.2. вътрешни мерки при отсъствие на съюзна уредба.
Несъмнено изискване на принципа на ефективност е вся-

ко субективно право, произтичащо от съюзна разпоредба, 
„да не остава празно обещание“. Поради това дори при от-
съствие на съюзни норми, хармонизиращи националните 
процедурни или процесуални правила (а ЕС наи� -често няма 
и компетентност да прави това), приложими за реализиране 
или защита на произтичащо от ПЕС субективно право, сама-
та ДЧ трябва да се погрижи да създаде, а ако разполага с го-
дни – да приложи, подходящите правни способи за пълното 
реализиране (вкл. съдебна защита) на това субективно пра-
во – с което да гарантира пълния ефект на ПЕС515. 

Така във всички случаи, когато е необходимо да се гаран-
тира в ДЧ „ефективна съдебна защита в материите, обхвана-
ти от правото на Съюза“ (на практика всички случаи, отна-
сящи се до деи� ствието на ПЕС!), приложимите национални 
мерки (нека повторим: създадени нарочно заради изисква-
нията или за нуждата на прилагането на съответни съюзни 
разпоредби или заварени, но приложими и към тях) са мер-

514 CJue, 21. 12. 2011, N.S., C-411/10 & 493/10, т. 68.
515 Пост. практика – виж CJCe, 15. 5. 1986, Johnston, 222/84; CJCe, 15. 10. 

1987, Heylens, 222/86; CJCe, 3. 12. 1992, Borelli, C-97/91.
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ки в приложното поле на ПЕС – и поради това подчинени на 
изискването за съблюдаване на ХОПЕС (и в частност напр. на 
чл. 47 за „правото на ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес“516). 

3. Собственото място на принципа на ефективност
 в практиката на СЕС517 
Чл. 19, § 1, ал. 2 от ДЕС доразвива принципа на лоялно съ-

трудничество с изрично уреденото задължение ДЧ да съз-
дадат правните средства, необходими за осигуряването на 
ефективна правна защита в областите, обхванати от право-
то на Съюза“, което естествено съдържа задължението на на-
ционалните съдилища не просто да прилагат, а да гаранти-
рат пълната ефективност на тези правни средства.

От принципа за лоялно сътрудничество СЕС извежда об-
щото задължение на националните юрисдикции да осигурят 
пълната ефективност на Съюзното право518!

На същата основа тои�  очертава ясно, че в обхвата на 
деи� ствие на една директива попадат не само новите разпо-
редби, приети нарочно за транспонирането и� , но и всички 
заварени вътрешни норми, които МОГАТ ДА ИМАТ ОТНОШЕ-
НИЕ към уредената от нея материя519! Именно затова и до-
брото транспониране изисква изменяне/отмяна на всички 
заварени вътрешни правни норми в приложното поле на ди-
рективата – за разлика от принципа на примат, кои� то изис-
ква неприлагане на всяка противоречаща на Правото на ЕС 

516 В този смисъл прочитът на чл. 47 от ХОПЕС заслужава особено внима-
ние (виж подробно в Том V).

517 Въпросът за принципа на ефективност е поставен съвсем наскоро и 
получава важни отговори в преюдициално запитване данъчен съд от Обеди-
неното кралство – CJue, 14. 7. 2017, Compass Contract Services Limited, C-38/16. 
Виж и заключенията на Генералния адвокат M. Campos Sanchez-Bordona.

518 Виж напр.: CJCe, 2004, 5. 10. 2004, Pfeiffer, С-397-403/01; CJCe, 2006, 
Adeneler et a., C-212/04, т. 111.

519 CJCe, 2008, VRB-VAB NV c/ Total Belgium et a., С-261 & 299/07, р. 61 и във 
връзка с CJCe, 2006, Cordero Alonso, С-81/05, т. 29.
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вътрешна правна норма, но не и отмяната на всички такива 
норми…

Същото задължение (за осигуряване на пълната ефектив-
ност на Съюзното право) тежи и на всеки друг орган на ДЧ –  
което от своя страна трябва да бъде контролирано от нацио-
налния съд520.

3.1. разширяване на ролята на националния съдия. 
Макар че СЕС потвърждава и признава принципа на проце-
суалната автономия на ДЧ521 (днес вече формално закрепен 
в чл. 19, § 1, ал. 2 от ДЕС), тои�  не се колебае да настоява, че 
този принцип обективно подлежи на ограничаване от други 
два принципа: 
 „принцип на ефективност“: ДЧ са длъжни да прилагат 

за защита на субективните права, произтичащи от правния 
ред на ЕС, достатъчно ефективни (работещи) процесуални 
способи, така че по никакъв начин да не се ограничава, още 
по-малко препятства, възможността за пълната реализация 
на тези субективни права. Тези способи може да са създадени 
нарочно (по повод конкретна нова съюзна материална прав-
на уредба на определени отношения) или заварена (приета 
по повод други обществени отношения, но напълно годна за 
прилагане и спрямо тези, които получават съюзна уредба);
 и „принцип на еквивалентност“: изисква национални-

те процесуални правила да се прилагат еднакво за исковете 
или жалбите, основани на нарушение на правото на Съюза 
и за сходните искове или жалби, основани на нарушение на 
вътрешното право. Националните юрисдикции не могат да 
прилагат за защита на права, черпени от съюзния правен 
ред, по-неблагоприятни условия от тези, които прилагат за 

520 CJCe, 23. 04. 2009, VRB-VAB NV et a., С-261 & 299/07, р. 38-39. Виж също 
CJCe, 20. 10. 2009, Uniplex, С-406/08.

521 Изрично – в CJCe, 15. 9. 1998, Edis, C-231/96; така и CJCe, 17. 11. 
1998, Aprile, C-228/96 и др. По-общо виж в henry G. sCherMers, denis F. 
WaeIbroek, Judicial protection in the European Union, The Hague/London/New 
York, Kluwer Law International, 2001.
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защита на правата, черпени от вътрешния правен ред522. ДЧ 
не могат да прилагат спрямо субективните права, произти-
чащи от интеграционното право процесуални норми, които 
затрудняват защитата им523.

3.1.1. Това старо и устои� чиво виждане бе потвърдено мно-
го ясно и сравнително наскоро (2010 г.): „…От траи� ната съ-
дебна практика е видно, че при липса на общностна правна 
уредба (в областта на възстановяване на недължимо събра-
ни национални данъци), във вътрешния правен ред на вся-
ка ДЧ трябва по-конкретно да се определят компетентните 
юрисдикции и да се уредят процесуални правила за съдеб-
ните производства, предназначени да гарантират защитата 
на правата, които страните в процеса черпят от Общностно-
то право, доколкото правилата не са по-неблагоприятни от 
тези, които уреждат аналогични вътрешноправни съдебни 
производства (принцип на равностои� ност/еквивалентност), 
и не правят практически невъзможно или прекомерно труд-
но упражняването на правата, предоставени от общностния 
правен ред (принцип на ефективност)“524. СЕС припомня 
практиката си по делата Aprile525 и Marks & Spencer526.

3.1.2. Всъщност, колкото и да изглежда парадоксално, 
ограничавайки принципа на процесуалната автономия, 
СЕС разширява ролята на (овластява) националния съ-
дия527 – поради което принципът на ефективност трябва да 
се разглежда не само като търсещ наи� -малкото общо кратно 

522 Виж постановените в един ден решения по делата CJCe, 16. 12. 1976, 
Rewe, 33/76, т. 5, и CJCe, 16. 12. 1976, Comet, 45/76, т. 13 et 16. В същия смисъл 
виж и знаковото CJCe, 19. 11. 1991, Francovich, C-6 & C-9/90, т. 42-43, на бълг. 
език виж 55 най-важни решения…, цит. съч., стр. 292.

523 Виж в по-ново време впечатляващите заключения на генерални-
те адвокати Мигел Пойарес Мадуро по делото CJCe, 2007, Wan der Weerd, 
C-222-225/05, т. 20 и сл., и Джулиян Кокот по делото CJCe, 2007, ONP c/ Emilie 
Jackman, C-231-233/06, т. 48-55.

524 CJue, 21. 1. 2010, Alstom Power Hydro, C-472/08, т. 17, подчертаването мое.
525 CJCe, 17. 11. 1998, Aprile, C-228/96, т. 18.
526 CJCe, 11. 7. 2002, Marks & Spencer, C-62/00, т. 34.
527 leo FlYnn, When national procedural autonomy meets the effectiveness of 

Community law, can it survive the impact?, Era Forum scripta iuris europaei, Vol. 9, 
2008, p. 245.
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(наи� -малкия допир между вътрешната и съюзната правна 
уредба), но и като множител за правомощията на национал-
ния съдия (и неговата преценка).

3.1.3. СЕС не пропуска повод да напомни и подчертае пъл-
ното ангажиране на националния съдия в гарантирането на 
тази ефективност като негово основно задължение528.

3.1.4. Именно съгласно принципа на ефективност нацио-
налните процесуални норми не могат да правят практи-
чески невъзможна или изключително трудна защитата на 
правата, които частните лица черпят от Правото на ЕС529. 
Още през 1976 г. СЕО приема, че „при отсъствието на общ-
ностна уредба, вътрешният правен ред на всяка държава е 
този, кои� то ще определя компетентната юрисдикция и про-
цедурните правила за осигуряването на защитата на права-
та на частните лица, произтичащи от директния ефект на 
Общностното право“, но веднага след това тои�  нахлупва рам-
ката: „…тези правила не могат да бъдат по-неблагоприятни 
от предвидените за подобни производства от вътрешен ха-
рактер…“530. 

3.1.5. Така тои�  утвърждава принципа на еквивалентност 
(основан и на принципа на недискриминация на основание 
гражданство – виж нататък): тои�  изисква приложимите към 
европеи� ските материални норми национални процесуални 
норми да не бъдат по-неблагоприятни от тези, които се при-
лагат относно националните материални норми – и това се 
отнася напр. за служебното начало в процеса, за доказване-
то на интерес, за сроковете или за доказателствените сред-
ства531 и др. 

3.1.6. През 2010 г. Съдът налага безусловно ограничение: 
„Правото на ЕС не допуска прилагането на национална (про-
цесуална! – б. м.) разпоредба, която поставя възможността 
за търсене на отговорност на държавата за нарушение, прог-

528 CJCe, 15. 4. 2008, Impact, С-268/06, т. 98-101.
529 CJCe, 10.7. 1997, Palmisani, C-261/95, т. 27.
530 CJCe, 16. 12. 1976, Rewe, 33/76, р. 5, виж също CJCe, 16. 12. 1976, Comet, 

45/76, т. 13 et 16, подчертаването мое – А. С. В същия смисъл и CJCe, 19. 11. 
1991, Francovich, C-6 & C-9/90, т. 42-43, в 55 най-важни решения…, стр. 292.

531 CJCe, 19. 6. 2003, Pasquini, C-34/02, т. 62.
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ласено с решение на Съда по чл. 258 от ДФЕС, в зависимост 
от предварителното изчерпване от ищеца на вътрешноправ-
ните средства за защита срещу националната норма, при-
чинила вредите, дори такова изискване да се прилага по от-
ношение на искове за обезщетение на вреди от национални 
норми в рамките на изцяло вътрешно правоотношение“532.

3.1.7. Разбира се, СЕС проявява и известна гъвкавост, като 
по този начин ни дава индикации за критериите за устано-
вяване на връзка:

– за приложими тои�  приема тези национални процесуал-
ни норми, които се отнасят за „съпоставими отношения, с 
подобен предмет“533;

– не е и необходимо по отношение на правата, произ-
тичащи от Правото на ЕС, винаги да се прилага възможно 
наи� -широкият режим: естествено е да се отчитат разликите, 
например по отношение на сроковете или между отношени-
ята от публичен ред между гражданите и администрацията 
и тези в частноправните отношенията между гражданите534;

– при наличието на по-ограничителна и по-либерална 
разпоредби националният съдия е длъжен да приложи в 
рамките на цялото производство една и съща разпоредба (по 
възможност по-либералната, при отчитане на посочените 
по-горе условности)535. Всъщност става дума за изискването 
защитата на субективните права, произтичащи от съюзния 
правен ред, да се постави в „недискриминационно“, равно-
стои� но положение на защитата на правата, произтичащи от 
вътрешния правен ред536.

3.2. Принципът на ефективност се основава и на об-
щия правен принцип на полезния ефект. Дори да е спазен 
принципът на еквивалентност, ДЧ не могат да прилагат спря-
мо субективните права, произтичащи от съюзния правен 

532 CJue, 26. 01. 2010, Transportes Urbanos, C-118/08.
533 CJCe, 10.7. 1997, Palmisani, C-261/95, т. 34-38.
534 CJCe, 15. 9. 1998, Edis, C-231/96, т. 36.
535 CJCe, 14. 12. 1995, Peterbroeck, С-312/93, т. 14.
536 CJCe, 9. 2. 1999, Dilexport, С-343/96, т. 43; CJCe, 2. 10. 2003, Weber’s Wine 

World et a., С-147/01, т. 92 и др.



178

ред, процесуални норми, които затрудняват защитата им537. 
От десетилетия СЕС е категоричен: задължение на всяка ДЧ 
(и на първо място на неи� ните юрисдикции) е да гарантират 
ефективното приложение на Правото на ЕС така, че частните 
лица да имат ефективен достъп до национален съд за защи-
та срещу национални правни норми, които противоречат на 
съюзните, дори последните да нямат директен ефект538. 

3.2.1. Тои�  вменява в задължение на националния съдия 
например да не се съобразява с предписан по националното 
право преклузивен срок, кои� то е твърде кратък за нуждите 
на една ефективна защита539. Като напомня постоянно прак-
тиката си540, неотдавна тои�  отново бе категоричен: „за да 
изпълни функцията си на гаранция за правната сигурност, 
един преклузивен срок трябва да бъде определен предва-
рително. Положението на съществена правна несигурност 
може да представлява нарушение на принципа на ефектив-
ност, тъи�  като поправянето на вредите, причинени на част-
ните лица чрез нарушаване на Общностното право от една 
ДЧ може да се окаже краи� но трудно за тях, ако не могат да 
определят приложимия преклузивен срок с достатъчна сте-
пен на сигурност“541.

3.2.2. Наи� -същественото проявление на доктрината на 
СЕС намираме може би в разбирането, изразено през ноем-
ври 2009 г. от генералния адвокат Джулиан Кокот, че „по от-
ношение на правните способи за защита на правата, черпени 
от Правото на ЕС, принципът на ефективност е израз на 
общия принцип за ефективна съдебна защита“542. Изо-
билна практика на СЕС налага ограничения напр. относно 

537 Виж в наши дни например впечатляващите заключения на генерални-
те адвокати Пойарес Мадуро по делото CJCe, 7. 7. 2007, Wan der Weerd, C-222-
225/05, р. 20 и сл. и Джулиян Кокот по делото CJCe, 21. 6. 2007, ONP c/ Emilie 
Jackman, C-231-233/06, т. 48-55.

538 CJCe, 16. 12. 1976, Rewe, 33/76, т. 5; CJCe, 16. 12. 1976, Comet, 45/76,  
p. 16 и мн. други.

539 CJCe, 13. 7. 2006, Manfredi, C-295-298/04, р. 79.
540 CJCe, 11. 7. 2002, Marks & Spencer, C-62/00.
541 CJCe, 16. 7. 2009, Visciano, C-69/08, р. 46.
542 CJCe, 18. 03. 2010, Allassini, C-317/08, р. 42.
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националното разбиране за “разумен срок“543; допустими 
доказателствени средства544; дължими финансови компен-
сации545; санкции546 и ред други.

3.2.3. СЕС разгръща устои� чива практика и по повод въз-
можността за търсене на отговорност от държавата за неиз-
пълнение на съюзни задължения, достигаща до санкциони-
ране дори на нарушение на национален съдия547.

3.3. изрично включване на съдопроизводствените 
правила в обхвата на приложното поле на Правото на ЕС. 
Делото DEB548 е много силен пример за широко тълкуване на 
обхвата на Съюзното право по отношение на националните 
процесуални правила, за които иначе на общо основание се 
отнася принципът на процесуална автономия на ДЧ. 

В конкретния случаи�  става дума за национална уредба, 
която не позволява на едно юридическо лице да получи 
правна помощ по дело пред национален съд и по този начин 
го лишава от възможност успешно да потърси обезщете-
ние на вреди, причинени от ДЧ (Германия) в нарушение на 
Съюзното право (при това чрез нетранспониране в срок на 
директива). Преюдициалното запитване се отнася до прило-
жимостта на чл. 47 от ХОПЕС относно правото на ефективна 
съдебна защита спрямо съдебно производство в ДЧ за търсе-
не на отговорност на държавата за вреди549. 

По същество въпросът е дали съюзното изискване за поп-
равяне на вредите, причинени от нарушение на ПЕС, може 
да обоснове „достатъчна връзка“ с вътрешното право, което 

543 CJCe, 2. 12. 1997, Fantask, C-188/95; CJCe, 17. 11. 1998, Aprile, C-228/96; 
CJCe, 11. 7. 2002, Marks & Spencer, C-62/00 и др.

544 CJCe, 9. 11. 1983, San Giorgio, 199/82; CJCe, 21. 9. 2000, Michailidis, 441-
442/82.

545 CJCe, 19. 5. 1998, Jensen, С-132/95.
546 CJCe, 22. 4. 1997, Draehmpaehl, 180/95.
547 CJCe, 9. 12. 2003, Commission c/ Italie, С-129/00.
548 CJue, 22. 12. 2010, DEB, C-279/09.
549 CJue, 22. 12. 2010, DEB, C-279/09, т. 33. Трябва да се отбележи, че СЕС 

преформулира въпроса на националната юрисдикция, който се отнася общо 
за „принципа на ефективност в практиката на СЕС“ (т. 1).
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се ползва от принципа на процесуална автономия на ДЧ. СЕС 
определя широка приложимост на чл. 47 от ХОПЕС550 и до-
пуска при определени условия да се разглеждат като несъв-
местими с принципа на ефективност тези национални раз-
поредби, които правят практически невъзможно или преко-
мерно трудно получаването на обезщетение от ДЧ. 

3.4. кумулативност. Понякога Съдът на ЕС се позовава 
едновременно и на двата принципа – на еквивалентност и 
на ефективност – за да аргументира изискването си към на-
ционалните съдии да се водят единствено от (собствената 
си преценка на) интеграционното право при прилагането на 
национални процесуални норми по дела, по които Правото 
на ЕС е приложимо или поне относимо551.

3.5. Принципът на ефективност трябва да има водеща 
роля за националния съдия. Това е очертано нееднократно 
в практиката на СЕС552. 

Още през 1990 г. по делото Factortame I553 СЕО определя, 
че задължение на националните съдии е да осигурят пълна-
та ефективност на Общностното право и ако е необходимо 
да създадат национален способ, когато такъв не съществува 
във вътрешното право!

През 2008 г. например по делото Coleman СЕО приема, че 
„щом като е сезиран с искане за тълкуване на Общностното 
право, което очевидно не е без връзка с деи� ствителността 
или с предмета на спора по главното производство, и щом 
като тои�  разполага с необходимите данни, за да бъде по-
лезен с отговора на поставените му въпроси във връзка с 
приложимостта на Директива 2000/78 към този спор, тои�  

550 Макар да оставя на националната юрисдикция да преценява дали в 
конкретната ситуация са изпълнени редица условия, които извежда за пър-
ви път – т. 60-62 и отново в диспозитива.

551 CJCe, 15. 4. 2008, Impact, С-268/06, т. 63 и 73 и CJue, 15. 4. 2010, Barth, 
С-542/08.

552 Виж напр. дело CJCe, 16. 3. 2006, Kapferer, C-234/04, т. 22, както и CJCe, 
3. 9. 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08, т. 24.

553 CJCe, 19. 6. 1990, Factortame I, C-213/89.
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трябва да им отговори…554 и „при тези обстоятелства прею-
дициалното запитване трябва да се счита за допустимо“. 
Дали това не е пример за презумпция за приложимост на 
Правото на ЕС, произтичаща от повелята на принципа за 
ефективност? 

През 2009 г. по делото Asturcom555 СЕО отново подчертава 
задължението на националния съдия служебно да прилага 
Правото на ЕС, вкл. във връзка с принципа на процесуална 
автономия, кои� то обаче подлага на „тест за еквивалент-
ност и ефективност“556! 

3.6. Принципът на ефективност като обща рамка, огра-
ничаваща дори зачитането на националната конститу-
ционна идентичност557! Разбирането за основополагащото 
значение на принципа на ефективност на Съюзното право 
пролича наи� -категорично по делото Melloni: ДЧ могат да при-
лагат национални мерки (дори по отношение на защитата 
на основните права!) „само ако не се засягат върховенството, 
единството и ефективността на Правото на ЕС“558. Това огра-
ничение се отнася за всяка съюзна правна норма, в частност 
механизма на европеи� ската заповед за арест559, основан на 
принципа на взаимно доверие между ДЧ, кои� то пък сам е клю-
чов за успешната реализация на принципа на ефективност!

Същото разбиране бе потвърдено еднозначно и по делото 
Akerberg560 (виж подробно по-горе).

554 CJCe, 17. 7. 2008, Coleman, C-303/06, т. 31.
555 CJCe, 6. 10. 2009, Asturcom, С-40/08.
556 Виж напр. CJСЕ, 14. 12. 1995, Peterbroeck/van Schijndel, C-312/93 относ-

но правото на конкуренцията.
557 Виж Jean-denis Mouton, L’État membre entre souveraineté et respect de 

son identité : quelle Union européenne ?, Revue de l’Union européenne, n°556, mars 
2012, p. 205 и denis sIMon, L’identité constitutionnelle dans la jurisprudence de 
l’Union européenne – dans : laurence burGorGue-larsen (dir.), L’identité 
constitutionnelle saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2011, p. 32.

558 CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т. 60.
559 CJue, 26. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т. 63.
560 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10.
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3.7. Много ясно потвърждение на това виждане – и много 
добър пример за изграждане на връзка между Съюзното 
право и формално несвързани с него вътрешни разпо-
редби получихме наскоро и по делото European Commission 
v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland561. Това 
дело е знаково по редица причини, които заслужават вни-
мание (и е постановено впрочем в същия ден, когато СЕС се 
произнесе и със своето Становище 2/13 относно не-присъе-
диняването на ЕС към ЕКПЧ562…).

3.7.1. Производството е за установяване на нарушение на 
ДЧ (по чл. 258 от ДФЕС)563. Вече съм имал възможност да ана-
лизирам особено важното значение на този вид производ-
ства за доктрината и по-общо за доброто разбиране и прила-
гане на Съюзното право – практиката на СЕС по тези дела е 
изключително ценен тълкувателен източник, тъи�  като пър-
вата и основна задача на съюзния съд е да очертае дължи-
мото поведение на държавата и така да снабди нарушената 
съюзна правна норма със задължително тълкуване564. 

3.7.2. При това ЕК твърди565, че Обединеното кралство е 
нарушило фундаменталното задължение на ДЧ за лоялно 
сътрудничество по чл. 4, § 3 от ДЕС! В конкретната ситуа-
ция става въпрос за данъци и за ретроактивно деи� ствие на 
национални процесуални разпоредби. Съдът потвърждава 
практиката си относно последиците за ДЧ от принципите за 
ефективност и за защита на доверието в законодателство-

561 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13.

562 Макар и не в Голям състав, както по Становище 2/13.
563 Струва си да се има предвид, че докладчик по делото е съдия Антонио 

Тицано, а генерален адвокат – Ив Бот – две от големите съвременни имена 
на консервативното течение в СЕС...

564 Затова за националния съдия е много важно да познава не само прак-
тиката по тълкувателните производства (за преюдициални заключения), 
но и практиката по делата срещу ДЧ, което може да позволи своевременното 
съдебно ограничаване на редица нарушения, за които иначе би се наложило 
Комисията да води дела срещу съответната държава…

565 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13, т. 1.
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то566 – но вече и в контекста на принципа на лоялно сътруд-
ничество567. Обединеното кралство възразява по същество с 
твърдение, че този принцип не налага подобни последици568. 

Ясно внушение в този смисъл прави самият СЕС, като (в 
т. 8) припомня практиката си по предходно преюдициално 
запитване (Metallgesellschaft e. a.569), в което вече е дал ясно 
тълкуване (за несъвместимост на национални разпоредби с 
Правото на ЕС), с което националната юрисдикция (в случая 
Върховният съд на Обединеното кралство) е трябвало да се 
съобрази – и така не би се стигнало до дело срещу държавата! 

Впрочем интересно е да се отбележи, че в своето решение 
Върховният съд на Обединеното кралство потвърждава, че 
въпросната национална разпоредба е несъвместима в Пра-
вото на ЕС (т. 19), а правителството декларира, че тя няма 
да се прилага в други аналогични ситуации. Това обаче не е 
достатъчно за ЕК, която настоява разпоредбата да бъде от-
менена и завежда дело пред СЕС (за нарушение, изразяващо 
се в неотменяне, въпреки неприлагането…)!

3.7.3. Комисията обаче настоява, че принципът на дове-
рие в законодателството не се ограничава само до правото да 
се получи определен резултат, а включва и правото на защи-
та от закона и на достъп до съд570. Тя настоява, че ако такова 
лице вече е завело съдебен иск, трябва да може да се позове 
на принципа на легитимните правни очаквания (доверие в 

566 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13, т. 21.

567 За значението на този принцип виж атанас СЕмов, Основни принци-
пи на интеграцията, закрепени в УД и/или прогласени в юриспруденцията на 
СЕС, www.eubg.eu/?show=materials&lang=bg.

568 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13, т. 16-18. Това е типичен пример за преди всич-
ко тълкувателното значение на делата срещу ДЧ – спорът (между ДЧ и ЕК) 
не е по фактите, а по тълкуването на съюзна разпоредба: дали тя изисква 
определено поведение от ДЧ или не…

569 CJue, 8. 3. 2011, Metallgesellschaft e.a., C-397/98 & C-410/98.
570 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, C-640/13, т. 25. В текста на френски език (решението е 
публикувано само на френски и английски език) изразът е „достъп но съдеб-
ната система“ (d’accéder au système judiciaire).
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законодателството), за да иска да не се прилага спрямо него 
евентуална нова, ограничаваща го национална разпоредба. 
Поради това според нея въпросната британска разпоредба 
трябва да се смята за несъвместима не само с принципа на 
ефективност, но и с принципа на легитимните правни очак-
вания571.

3.7.4. Обединеното кралство не отрича нарушението, но 
настоява, че проблемната разпоредба „скоро ще бъде изме-
нена“, така че да не се отнася за вече започналите съдебни 
производства572. Съдът определя, че това е ирелевантно и 
нарушение е самото приемане на такава разпоредба573. 

Тои�  настоява още, че определящо за установяването на 
нарушението е дали то е прекратено преди края на срока, 
определен в мотивираното становище на Комисията574 и без 
значение за делото е дали държавата е взела необходимите 
мерки по-късно (напр. преди завеждането на делото срещу 
нея)575. Съдът отказва да приеме като годно оправдание и 
факта, че потърпевшият разполага и с друг правен способ 
за постигане на възстановяване на недължимо платеното576, 
нито „обещанието“, че въпросната разпоредба „скоро ще 
бъде изменена“, след като до края на срока по мотивираното 
становище все още е била в сила577.

3.7.5. От гледна точка на предмета на настоящото из-
следване, Съдът дава добър пример за „връзка“ с Правото 
на ЕС, основаваща се на принципа на ефективност578. Тои�  
потвърждава общата приложимост на принципа на проце-
суална автономия на ДЧ, според кои� то вътрешният ред на 

571 Т. 40.
572 Т. 27.
573 Т. 45 на мотивите и т. 1 на диспозитива на решението.
574 CJue, 4. 9. 2011, Commission c/ Grèce, C-351/13, т. 20 и цитираната прак-

тика.
575 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, C-640/13, т. 42.
576 Т. 36.
577 Т. 43 и 44.
578 Т. 30. Съдът се позовава на практиката си (виж CJue, 12. 12. 2013, Test 

Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, т. 30 и 
цитираната там практика). 
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всяка ДЧ трябва да предвиди процесуалните условия за га-
рантиране на правата, които частните лица („данъкоплат-
ците“) черпят от Правото на ЕС579. Настоява обаче, че съглас-
но принципа на лоялно сътрудничество по чл. 4, § 3 от ДЕС 
принципът на ефективност изисква тези процесуални ус-
ловия да не правят невъзможно или изключително трудно 
упражняването на правата, произтичащи от Съюзния пра-
вен ред580.

Разпоредбата на чл. 107 от британския закон (Finance Act 
от 2007 г.) с ретроактивно деи� ствие и без преходен период 
съкращава преклузивния срок за иск за възстановяване на 
данъци, събрани незаконосъобразно (в нарушение на Пра-
вото на ЕС). Това според СЕС е нарушение на общото задъл-
жение на ДЧ по чл. 4, § 3 от ДЕС, от което произтича, че прин-
ципът на ефективност налага неприлагането във вътрешно-
то право на процесуални разпоредби, които правят практи-
чески невъзможно или прекалено трудно упражняването на 
права, произтичащи от ПЕС581.

Според практиката на СЕС този принцип налага и забрана 
за ретроактивно деи� ствие на нови и по-ограничителни сроко-
ве от деи� ствалите по-рано, ако това засяга вече заведен иск за 
възстановяване на вътрешни данъци в противоречие с ПЕС582. 
Същият принцип забранява национално законодателство, 
което съкращава (ретроактивно и без преходен период) сро-
ка за завеждане на иск за възстановяване на данъци, събрани 
в нарушение на Правото на ЕС583. Цитираната разпоредба на 

579 Т. 31. Виж в същия смисъл CJue, 27. 6. 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, 
т. 35 и CJue, 12. 12. 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group 
Litigation, C-362/12, т. 31.

580 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13, т. 32.

581 Както е потвърдено в постоянна практика на СЕС: отново CJue, 27. 6. 
2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, т. 36 и CJue, 12. 12. 2013, Test Claimants in the 
Franked Investment Income Group Litigation, C-362/12, т. 32.

582 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13, т. 38. Виж и 11. 7. 2002, Mark & Spencer, C-62/00, 
т. 38. СЕС приема, че ситуацията е най-малкото аналогична (т. 23).

583 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, C-640/13, т. 23.
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британския закон прави практически невъзможно за данъ-
коплатците да упражнят правото си на възстановяване на да-
нъци, което е било възможно преди влизането в сила на тази 
разпоредба584. Според СЕС принципът на защита на доверие 
в законодателството преклудира (не допуска) национално за-
конодателство, което ретроактивно ограничава правото (про-
изтичащо от ПЕС) данъкоплатецът да получи възстановяване 
на незаконосъобразно (в нарушение на ПЕС) събрани данъци, 
след като преди влизането в сила на новата национална раз-
поредба е разполагал с това право585.

3.7.6. От принципа на защита на доверието в законода-
телството СЕС извежда (потвърждаваи� ки своята практи-
ка586) недопустимост на лишаването от процесуални права, 
с които потърпевшият вече е разполагал, за защита на су-
бективни права, произтичащи от съюзния правен ред587.

3.7.7. В краи� на сметка СЕС заключава, че Обединеното 
кралство не е изпълнило задълженията, произтичащи от 
принципа на лоялно сътрудничество, закрепен в чл. 4, § 3 от 
ДЕС. Внимателният прочит на това решение позволява да 
се мисли, че не само принципът на ефективност (подсилен 
от принципа на защита на доверието в законодателството), 
но и основополагащият за цялата интеграционна кон-
струкция принцип за лоялно сътрудничество (по чл. 4, 
§ 3 от дЕС) налага много широко тълкуване на понятие-
то за връзка между вътрешното и Съюзното право и за-
читането на всички последици от наличието на такава 
връзка в конкретна ситуация, струва ми се не на последно 
място – и зачитането в тези случаи на Хартата на основните 
права на ЕС.

3.8. връзка при изрично препращане. СЕС приема Съ-
юзното право за относимо към „вътрешни ситуации“, ако 

584 Т. 24. Такава е и позицията на ЕК.
585 Т. 33.
586 Виж CJue, 12. 12. 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income 

Group Litigation, C-362/12, т. 45 и цитираната там практика.
587 CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, C-640/13, т. 38.
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национални разпоредби препращат към него. Тои�  се обявя-
ва компетентен да тълкува съюзни правни норми дори и в 
случаи�  на призната „изцяло вътрешна ситуация“, ако „Съ-
юзното право е определено за приложимо от разпоредби на 
вътрешното право“588. 

особено интересно е, че именно по българското дело 
„Аурубис България“ АД през 2011 г. СЕС също прие еднознач-
но, че съюзните разпоредби „намират приложение в главно-
то производство единствено въз основа на нормите на бъл-
гарското право: „…И по-специално на чл. 59, ал. 2 и на чл. 60, 
ал. 1 от Закона за ДДС, които препращат към митническото 
законодателство… Доколкото гласят, че когато съгласно 
митническото законодателство възникне задължение за 
заплащане на лихви върху митните сборове по митническо 
задължение, възниква и задължение за заплащане на лихви 
върху несъбрания данък и съответно че този данък се внася 
в бюджета по реда и в сроковете, предвидени за заплащане 
на митните сборове.“589

„Единствено“, но напълно достатъчно!

588 CJCe, 18. 10. 1990, Dzodzî, C-297/88 & C-197/89, т. 41, респ. ако „разпо-
редби от правото на Съюза са приложими по силата на препращане в нацио-
налното право към съдържанието им“ – CJue, 21. 12. 2011, Cicala, C-482/10, 
т. 17.

589 CJue, 31. 3. 2011, Аурубис България, C-546/09, т. 23.
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глава 2
механизми за установяване на връзка 
с „наглед изцяло вътрешни ситуации“ 
(Установяване на косвена, но достатъчна връзка)

трансграничният елемент е гръбнакът на 4-те свободи 
на движение и по-общо на Вътрешния пазар. Това са свободи 
на движение между държавите-членки. Което предполага 
правата, съставляващи режима на 4-те свободи, да се уп-
ражняват при осъществяване на движение, респ. в друга ДЧ, 
различна от държавата, на която лицето е гражданин или в 
която юридическото лице има регистрация590. Това произти-
ча изрично от самия текст на разпоредбите на ДФЕС относно 
всяка от 4-те свободи (чл. 45, 49, 56 и 63 от ДФЕС) и е потвър-
дено ясно и контролирано строго от СЕС591. Основното право 
на гражданите на ЕС (чл. 20, § 2, б. „а“ и чл. 21 от ДФЕС) е да се 
движат свободно в другите ДЧ на ЕС, различни от тази ДЧ, на 
които са граждани в конституционен смисъл.

Поради това класическият елемент на връзка на една 
ситуация в една ДЧ с Правото на ЕС е трансграничният еле-
мент592 – участващият гражданин593 е осъществил свобод-
но движение (от друга ДЧ), стоката е внесена, участващото 

590 Виж stephen WeatherIll, Protecting the Internal Market from the Char-
ter – in: stefan VoGenauer, stephen WeatherIll, General Principles of Law. 
European and comparative perspectives, Bloomsbury, 2017. 

Подробно виж в Христо ХриСтЕв, Вътрешен пазар и основни свободи на 
движение в правото на Европейския съюз, Сиела, 2018.

591 Много изобилна практика – виж напр.: CJCe, 27. 10. 1982, Morson 
et Jhanjan, съединени дела 35 и 36/82 (за работниците); CJCe, 12. 3. 1980, 
Procureur du Roi c/Debauwe (Coditel I), 52/79 (за услугите); CJCe, 3. 10. 1990, Nino 
et a., C-54/88, C-91/88 & C-14/89 (за установяването) и мн. др.

592 Виж напр. CJCe, 1. 4. 2008, Gouvernement français – gouvernement Wallon, 
C-212/06, р. 39-40.

593 В това изследване ще обърна внимание основно на връзките, произ-
тичащи от свободното движение на лицата. Заслужава да се посочи обаче, че 
практиката на СЕО, ограничаваща разбирането за изцяло вътрешна ситуация, 
първоначално е най-изобилна по повод движението на стоки, а след това 
служи като „съдебна лаборатория“ на Съда за изпробване на подходящите 
разрешения относно другите свободи“ (по израза на anne rIGauX, Situations 
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юридическо лице осъществява стопанска деи� ност („се уста-
новява“) или предоставя услуга в ДЧ, различна от държавата 
на регистрацията му. Този елемент обикновено е самоочеви-
ден, поради което няма да му отделям отделно внимание.

Още през 1979 г. по делото Saunders594 СЕО за първи път оп-
редели, че „прилагането от национален орган или юрисдик-
ция на една ДЧ на национална наказателноправна норма, коя-
то лишава работник, кои� то е гражданин на друга ДЧ, от свобо-
дата да се движи на неи� на територия поради извършването 
на деи� ствия на неи� на територия, попада в изцяло вътрешни 
ситуации, които са извън приложното поле на разпоредбите 
на ДЕИО относно свободното движение на работници“.

По-късно СЕО уточни, че „изцяло вътрешни“ са ситуации, 
всички елементи на които се осъществяват на територията 
(„вътре в“) една единствена ДЧ“595. В такава ситуация без ни-
какъв външен елемент, респ. без никаква връзка с Правото 
на ЕС, това право е неприложимо (вкл. в смисъл на неотно-
симо – виж подробно нататък), респ. националният съдия 
не може да отправя преюдициално запитване до СЕС596. Не 
може – освен ако …запитването не се отнася до тълкуване на 
съюзна разпоредба, при което да се установи именно дали тя 
е свързана с висящия пред съдията спор.

В своята практика обаче СЕО/СЕС постепенно „отвори“ 
деи� ствието (обхвата!) на 4-те свободи и към ситуации без 
трансграничен елемент, но при наличие  на „друг елемент на 
връзка“ (без движение), ситуацията се превръща в „обхвана-
та от Съюзното право“597 (и е само „привидно/наглед/prima 
facie изцяло вътрешна“). Съществени елементи на тази 

purement internes vs. éléments d’extranéité : 5ème set… Jeu, set et match pour les 
‘situations purement internes’ ?, Revue Europe, 2004, communication No 350).

594 CJCe, 28. 3. 1979, La Reine / Vera Ann Saunders, C-175/78.
595 CJCe, 22. 9. 1992, Petit, C-153/91, т. 8-9; CJCe, 14. 7. 1994, Peralta, C-379/92, 

т. 27; CJCe, 9. 9. 1999, RI.SAN Srl, C-108/98, т. 23.
596 CJCe, 5. 6. 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, подробно разгле-

дано нататък.
597 Виж напр. alina trIFonIdou, Reverse discrimination in purely internal sit-

uations: An incongruity in a citizens’ Europe, Legal Isuues of Economic Integration, 
vol. 35, 2008,  p. 43.
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практика бяха разгледани в Дял II, тук ще добавя още (на ос-
новата на принципа на ефективност и главно във връзка с 
института на гражданството на ЕС, предизвикал много изо-
билна съдебна практика598), за да бъде изградена ЦЯЛОСТНА 
СИСТЕМА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ВРъЗКА. Именно защото го-
лямата практическа трудност за определяне дали една ситу-
ация попада в обхвата (приложното поле) на Правото на ЕС 
възниква именно в случаите, когато връзката не е очевидна 
(напр. няма трансграничен елемент).

Особено показателно е решението на Пленума на СЕО (!) 
по делото Zhu et Chen599, в което еднозначно се определя: „по-
ложението на гражданина на една дЧ, …който не е упраж-
нил право на свободно движение, не може, само поради 
този факт, да бъде уподобено на изцяло вътрешно положе-
ние и така този гражданин да бъде лишен от упражняването 
в същата държава на правата, произтичащи от общностните 
разпоредби в материята на свободното движение и пребива-
ване на лицата“. Защото …“гражданството на ЕС е фундамен-
тален статус на гражданите на ДЧ“!

Някои автори определят такава ситуация (без никакъв 
трансграничен елемент) като „изцяло вътрешна“ и прием-
ат, че Правото на ЕС може да бъде приложимо към нея, ако 
е налице „друга връзка“600. Т. е. говорят за „прилагане на ПЕС 
към изцяло вътрешни ситуации“. Такъв подход обаче може 
да подведе националния юрист. Ако е налице (какъвто и да 
е! – движение или друг) елемент на връзка – ситуацията НЕ 
Е ИЗЦЯЛО ВъТРЕШНА. Ако елементът на връзка е косвен 
(„друг“, различен от трансграничния), ситуацията ще е „само 
наглед изцяло вътрешна“. И само ако „няма никакъв елемент 

598 Виж henri brIbosIa, Perspectives des droits fondamentaux et de la citoy-
ennete européenne – in: Guiliano amaTo and others (eds.), Genesis and destiny of 
the European Constitution: commentary on the Treaty establishing a Constitution for 
Europe in the light of the travaux préparatoires and future prospects, Bruylant, 2007.

599 CJCe (Пленум), 19. 10. 2004, Zhu et Chen, C-200/02, р. 19.
600 Виж напр. Jean-denis Mouton, Droit de sejour, https://www.eu-hub.eu/

bg/khopes-prilagane-vv-vtreshniya-pazar-i-konkurenciyata.
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на връзка с Правото на ЕС“ ситуацията ще е изцяло вътреш-
на – и Правото на ЕС, респ. ХОПЕС, ще са неприложими.

В случаи�  на съмнение как да бъде определена една ситуа-
ция националната юрисдикция може да отправи преюдици-
ално запитване до СЕС именно за това.

1. Ситуации, свързани с Правото на ЕС, но някои 
елементи601 изглеждат „изцяло вътрешни“, 
тъй като не са уредени от съюзна правна норма
Съвсем неотдавна още едно българско дело (Вълчева602) 

даде много добър пример за изключително широко въз-
действие на Правото на ЕС дори в материи, които нямат 
съюзна уредба! В частност относно „противоречие с целта“ 
на съюзен правен акт (в случая Регламент „Брюксел IIа“603). 
И пример за предопределящото значение на въпроса за при-
ложното поле (обхвата) – вкл. и предвид използваните в 
съюзния акт понятия! Делото е пример и за ролята (обикно-
вено подценявана) на международното право в (за тълкува-
нето на) Правото на ЕС. 

601 Именно защото понякога ключови са именно детайлите от много го-
лямо значение е когато черпи/търси аргументи в тълкуванията на СЕС, на-
ционалният юрист внимателно да осмисля конкретните обстоятелства 
по конкретното национално дело, по повод което е отправено конкретното 
преюдициално запитване – за да може точно (и правилно!) да прецени до-
колко тълкуваниуто на Съда е относимо и към спора (ситуацията, факти-
те), който стои пред него. Или обратно – дали ако неговата ситуация е (поне 
малко) по-различна, да поиска/ отправи преюдициално запитване.

Несъмнено в най-голяма степен това се отнася до националния съдия, 
който евентуално би мотъл дабъде подведен от наглед убедително позова-
ване на страна по дело на практиката на СЕС…

602 CJue, 31. 5. 2018, Вълчева, C-335/17.
603 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година от-

носно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения 
по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се от-
меня Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, стр. 1; Специално издание на 
български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183 и поправка в ОВ L 99, 2016 г., 
стр. 34).
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1.1. Делото е по преюдициално запитване604, отправено 
от българския Върховен касационен съд в материята на Съ-
дебното сътрудничество по граждански дела и иска тъл-
куване на съюзен регламент605, в частност относно правото 
на лични отношения на дете с неговите дядо и баба.

Важно е – именно с оглед предмета на това изследване – 
да се отбележи чл. 1 от самия регламент е озаглавен „Обхват“. 
И въпреки наглед ясните разпоредби, СЕС преценява, че те се 
нуждаят от тълкуване, респ. приложното поле – от изяснява-
не. И тук въпросът не е дали спорът пред националния съдия 
попада в приложното поле на Правото на ЕС, а за очертава-
не на обхвата на приложното поле – както материалния 
(обхват на субективно право), така и на процесуалния (ком-
петентен съд).

1.2. Казусът е наглед елементарен и типичен – но делото 
ни дава повод за важни изводи относно механизмите за 
определяне на приложното поле на Съюзното право. След 
развода на българка и грък тяхното непълнолетно дете е с 
обичаи� но местопребиваване в Гърция при неговия баща, ко-
муто са присъдени родителските права. Бабата (г-жа Вълчева, 
маи� ка на маи� ката – български гражданин) желае да получи 
защита на правото си на лични отношения с внука, препят-
ствано от бащата. След като безуспешно търси съдеи� ствие 
от гръцките органи, тя сезира български съд – на основание 
вътрешна правна норма!606 (единствена приложима), за да 
бъде определен режимът на лични отношения между нея и 
непълнолетния и�  внук. Първоинстанционният и въззвният 

604 Да споменем, че и по това българско дело няма становище на българ-
ското правителство… Но има напр. на чешкото!

605 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относ-
но компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отме-
ня Регламент (ЕО)№ 1347/2000 (ОВ L 338, 2003 г., стр. 1; Специално издание 
на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183)

606 Г-жа Вълчева иска от българския съд да определи режима на лични 
отношения между нея и непълнолетния ѝ внук на основание чл. 128 от Се-
мейния кодекс.
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съд в България отхвърлят това искане поради липса на ком-
петентност (с аргумент, че според регламента компетентни са 
съдилищата на тази държава-членка, в която детето има оби-
чаи� но местопребиваване, в случая – на Гърция)607. Както след 
това става ясно – те не само не са преценили правилно, но и 
– при наличието на основания за съмнение – не са изпълнили 
задължението да отправят преюдициално запитване до СЕС!

1.3. Сезиран като последна инстанция, ВКС (и в отговор на 
настояване на адвоката на ищцата!) преценява, че за да оп-
редели кои�  е компетентният съд, тя трябва да установи дали 
Регламент № 2201/2003 се прилага за правото на лични от-
ношения с дядото и бабата608 (т. е. обхвата на приложното 
поле на понятие от регламента!) и отправя преюдициално 
запитване до СЕС с въпроса: „Следва ли понятието „право на 
лични отношения“, използвано в чл. 1, § 2, б. а) и чл. 2, т. 10 
от …регламента, …да се тълкува като приложимо не само за 
отношенията родители – деца, но и за отношенията с други 
близки, различни от родителите, а именно баба и дядо?“

1.4. Специално внимание изискват заключенията на ге-
нералния адвокат szpunar609 (едно от наи� -ярките имена в 
Съда на ЕС днес), които самият съд цитира в решението си610. 

1.4.1. Тои�  анализира преди всичко „приложното поле“ на 
приложимия регламент. И изтъква като аргумент, че „ако 
исканията за право на лични отношения от лица, различни 
от родителите, трябва да се изключат от приложното поле 

607 Т. 12
608 Т. 14.
609 Като очевидно Съдът е приел, че делото поставя важни правни въпро-

си, след като е решил да гледа делото с участие на генерален адвокат. 
Намирам повод да установя добрата практика на някои медии (напр. 

„News.lex.bg“, „Правен свят“, „Defacto“ и „Дневник“) да следят работата на 
Съда на ЕС и своевременно (и в повечето случаи с разбиране) да информи-
рат компетентната аудитория – включително (както в случая) не само по 
решени, но и по висящи дела (напр. в самия ден на оповестяване на заключе-
нията на генералния адвокат – виж http://www.legalworld.bg/70475.babata-
i-diadoto-imat-pravo-da-iskat-da-vijdat-deteto-sled-razvoda.html).

610 Т. 32 и т. 36.
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на регламента, съдебната компетентност за разглеждане на 
тези искания ще се определя от нехармонизирани национал-
ни норми, което крие опасност спорът да бъде отнесен пред 
юрисдикция, с която детето не е тясно свързано, и от пара-
лелно протичащи производства, както и от противоречащи 
си съдебни решения, …което ще бъде в противоречие с цел-
та на регламента“!

1.4.2. За правилното тълкуване на Съюзното право тои�  
добавя (забележете!) и аргумент от приложимото междуна-
родно право, в което „се възприема разширено понятие“ за 
правото на лични отношения…

1.5. Съставът на СЕС възприема подхода на генералния 
адвокат и определя, че „националните съдилища, в случая 
българските съдилища, следва да проверят дали са компе-
тентни с оглед на нормите на международното частно пра-
во“611. След което дава изключително важни насоки за оч-
ертаване на механизмите за определяне на обхвата на 
една съюзна правна норма (или акт)! СЕС установява, че 
макар чл. 2 от регламента да закрепва дефиниция612 на поня-
тието („право на лични отношения“), от него не става ясно 
дали се отнася и за спорните отношения (между дете и него-
вите баба и дядо)613. Тои�  отново потвърждава, че понятието 
(респ. всяко понятие в Правото на ЕС!) „трябва да се тъл-
кува самостоятелно“614 (т. е. единствено по съюзен начин, 
независимо от тълкуването на същото понятие в правната 
система, вкл. съдебната практика, на отделната ДЧ. 

1.6. След което забива жалоните: при тълкуването (от-
носно обхвата!) „трябва да се вземат предвид текстът, 
структурата и целите“ на съюзния акт. и то „по-специал-
но в светлината на подготвителните работи по него, как-

611 Т. 17.
612 Самият съд (т. 21) използва определя посоченото в регламента относ-

но въпросното понятие като „дефиниция“!
613 Т. 18.
614 Т. 19.
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то и на други актове от правото на Съюза и от междуна-
родното право“615. 

И насочва: „За да се определи дали дядото и бабата са сред 
посочените в тази дефиниция лица, следва да се вземе пред-
вид приложното поле на регламента, уточнено в неговия 
чл. 1, § 1, буква „б“.“616.

1.7. За да подчертае отново: „Важно е също да се има пред-
вид целта, преследвана от регламента“. И да потвърди617 клю-
човата роля на мотивите на всеки съюзен правен акт –  
най-вече за установяване на неговата цел!

За да определи приложното поле, Съдът се позовава дори 
на „работния документ на Комисията“ – несъмнено акт, кои� -
то не поражда правни последици, но отново намираме при-
мер за огромното значение на „нетипичните източници“ 
на Правото на ЕС като тълкувателен източник618! Несъм-
нено – а може би и на първо място – именно за разбиране на 
обхвата на акта.

1.8. Забележете: Съдът на ЕС анализира тълкувателно, че 
„законодателят на Съюза си е задал въпроса кои лица могат 
да упражняват /…/. Тои�  е разгледал няколко варианта /…/. 
Този документ посочва по-специално дядото и бабата, като 
се позовава на проекта на конвенция на Съвета на Европа от-
носно личните отношения във връзка с децата /…/. В краи� на 
сметка законодателят на ЕС е избрал варианта, при кои� то /…“. 

Позоваваи� ки се изрично на виждането на своя генерален 
адвокат, Съдът се позовава и на „подготвителните работи“ 
по приемането на регламента, за да се произнесе – именно на 

615 Пак там.
616 Т. 22.
617 Т. 28. От аргументите на Съда става ясно колко важна е всъщност 

всяка дума от мотивите на съюзния правен акт: „Съгласно съображение 
5 от посочения регламент той обхваща „всички“ решения…“ (т. 29); „…в съ-
ответствие със съображение 2… правото на лични отношения се смята за 
приоритет“ (т. 30).

618 Подробно в този смисъл виж в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, 
ИЕП, С., 2017, стр. 219 и сл.
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това основание!, че „следва да се приеме, че законодателят на 
Съюза е искал да разшири приложното поле“ на регламента.

Трудно можем да намерим по-добър пример за тълкува-
телна съвестност и практическа неограниченост на тъл-
кувателните източници в Правото на ЕС! И за практическо 
тълкувателно прилагане на принципа на ефективност на 
Правото на ЕС – чрез установяване (на основата на широк 
кръг тълкувателни източници) на наи� -пълното тълкуване 
на приложима съюзна правна норма. Пример, кои� то трябва 
да следва като модел всеки съдия, респ. всеки адвокат, ви-
наги, когато има и наи� -малкото съмнение относно тълку-
ването (и на първо място относно обхвата!) на една съюзна 
правна норма! За да получи или ясен отговор на своите съм-
нения, или ясно разбиране за необходимостта от преюдици-
ално произнасяне на СЕС.

СЕС е категоричен: именно „от този анализ следва, че по-
нятието…“ – респ. приложното поле – следва да се тълкуват 
по посочения след това начин.

1.9. Накрая СЕС се опира на още един важен тълкувате-
лен инструмент: съпоставителният анализ на възможните 
правни последици: „Следва също да се подчертае, че …има ве-
роятност свързаните с това (субективно) право въпроси да 
бъдат решавани не само от съда, определен в съответствие 
с …регламента, но и от други съдилища, които се смятат за 
компетентни на основание на международното частно пра-
во. Има опасност от приемане на противоречиви и дори не-
съвместими решения…“619.

1.10. И – отново впечатляващо! – СЕС определя подсъд-
ност (!) съобразно „възможността да бъдат засегнати права 
и задължения на лицата“ и „за да се избегне приемането на 
конфликтни мерки и с оглед на най-добрия интерес на де-
тето, е важно същият съд /…/ да се произнесе…“.

619 Т. 35.
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1.11. От това наглед елементарно дело следват няколко 
изключително съществени извода:
 Дори в правоотношения, които като цяло попадат в об-

хвата на Правото на ЕС (имат съюзна правна уредба) може 
да има елементи, които нямат никаква съюзна регламента-
ция – спрямо тях се прилагат единствено вътрешни правни 
норми.
 Дори тези вътрешни норми обаче са „норми по прилага-

нето на Правото на ЕС“.
 Върху тях въздеи� стват относимите (уреждащи други 

елементи на правоотношението) съюзни правни норми.
 Въздеи� ствието е поне тълкувателно.
 И изначален отново е въпросът за приложното поле. Не 

за да се определи дали ситуацията е в обхвата на Правото 
на ЕС (в случая това е несъмнено), а за да се определи дали 
отделни елементи (понятия) са обхванати от това прилож-
но поле. Респ. как трябва да се тълкуват и прилагат …въ-
трешните правни норми!
 Несъмнено (макар по конкретното дело това да е иреле-

вантно) спрямо всички елементи на правоотношението, за 
които е установена връзка с Правото на ЕС, приложима ще 
бъде и ХОПЕС…

1.12. Пример за последици в материи на запазена въ-
трешна компетентност намираме и в делото KB, където 
Съдът потвърждава, че правото на получаване на вдовишка 
пенсия е „обхванато от Съюзното право“ (въпреки, че лица-
та нямат брак, понеже не са признати за хетеросексуални, 
както се изисква по националното законодателство на при-
емащата държава). Макар материята за правото на брак да е 
запазена национална компетентност, правото на равно тре-
тиране, гарантирано по чл. 157 от ДФЕС, е относимо620.

1.13. Съвсем наскоро по делото Berlioz621 СЕС определи 
връзка между изцяло вътрешните санкционни разпоред-

620 CJCe, 7. 1. 2004, KB, C-117/01, т. 30-34. 
621 CJue (голям състав), 16. 5. 20171, Berlioz Investment Fund, C-682/15.
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би (които изобщо не са приети с оглед „прилагане на ПЕС“) и 
съюзни норми, спрямо които се прилагат.

Апелативният административен съд на Люксембург иска 
от СЕС тълкуване на чл. 47 от Хартата с цел определяне дали 
държавата „прилага правото на Съюза по смисъла на чл. 51 
от Хартата“, когато прилага предвидена във вътрешното си 
право санкция.

Съдът приема, че следва да се установи дали национална 
мярка, която предвижда такава санкция, може да се смята за 
„прилагане“ на правото на Съюза. За тази цел тои�  отбеляз-
ва, че /…директивата/ възлага някои задължения на дър-
жавите-членки, сред които „да вземат мерките, необходими 
за осигуряване на безпрепятственото прилагане на проце-
дурите за административно сътрудничество, предвидени в 
директивата“. 

Според него това, че директивата „не предвижда изрич-
но налагането на санкции, не е пречка да се приеме, че тези 
санкции включват прилагането на цитираната директива и 
следователно попадат в приложното поле на правото на Съ-
юза“. И изрично обявява, че по смисъла на чл. 51, § 1 от ХОПЕС 
държава-членка прилага правото на Съюза“. Респ. Хартата 
е приложима, когато тази ДЧ предвижда в законодателство-
то си имуществена санкция за административен субект, кои� -
то не изпълнява друга вътрешна правна норма, която вече е 
приета по транспониране на директивата622.

2. Установяване на връзка във вътрешни ситуации 
след упражнено право на свободно движение 
(поради което не са „изцяло вътрешни“)
Ако един гражданин упражни правото на свободно дви-

жение и след това се завърне в ДЧ, на която е гражданин, в 
определени случаи тои�  няма да бъде в изцяло вътрешна си-
туация в отношенията си с тази ДЧ.

622 Т. 1 от диспозитива.
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2.1. Много ценен пример за изключително широкия 
прочит от страна на ЕС представлява делото Eind623 – още 
повече, че в делото по същество става дума за …правата на 
лице с гражданство на трета страна.

2.1.1. Г-н Eind е гражданин на Нидерландия, завърнал се в 
родината след като е работил в Обединеното кралство. Него-
вата дъщеря има гражданство на Суринам. Нидерландското 
правителство отказва да и�  предостави право на пребивава-
не. Регламент 1612/68 (чл. 10, § 1) гарантира право на пре-
биваване на членовете на семеи� ството на работещия в друга 
ДЧ гражданин на една ДЧ – но СЕО подчертава, че „това пра-
во се упражнява в държавата на пребиваване, на която ра-
ботникът не е гражданин“624. „При завръщане на работника в 
ДЧ, на която е гражданин, Общностното право не задължава 
властите на тази ДЧ да признаят на членовете на семеи� ство-
то му, които са граждани на трета страна (респ. самите те не 
са граждани на ДЧ – б. м.), право на влизане и пребиваване 
само поради факта, че същите членове на семеи� ството са по-
лучили разрешение за пребиваване в другата ДЧ, в която ра-
ботникът е работил“625.

2.1.2. След това обаче Съдът626 акцентира върху възмож-
ността едно лице да бъде „разубедено“ (демотивирано) да 
осъществи свободно движение в друга ДЧ (движение, което 
ЕО/ЕС насърчават!), ако след това няма да може да се завър-
не в родината си заедно с членовете на семеи� ството си, неза-
висимо от тяхното гражданство627. 

623 CJCe (голям състав), 11. 12. 2007, Eind, C-291/05.
624 Т. 24.
625 Т. 26 от мотивите и т. 1 от диспозитива.
626 Нека отбележим добре свършената работа на националния съдия, 

отправил запитването (виж в т. 27), който сам предлага оригинална глед-
на точка – и всъщност иска от Съда в Люксембург само да …потвърди дали 
неговото виждане/разбиране е правилно. Можем да смятаме за сигурно, че 
заслугата на адвоката на страната е много съществена.

627 Правителствата на Нидерландия и Дания в становищата си по делото 
настояват, че подобно „демотивиране“ не е реалистично и не може да бъде 
аргумент за черпене на права от общностните разпоредби относно свобод-
ното движение в ситуации, вътрешни за държавата, на която работникът е 
гражданин – т. 33.
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2.1.2.1. Забележете: Съдът извежда решаващ аргумент628 
(за извличане на последици от съюзна норма в наглед изця-
ло вътрешна ситуация) от …психологическите измерения 
на човешкото поведение, от „възможността лицето да бъде 
разколебано“ дали да упражни една съюзна свобода629. 

2.1.2.2. Така тои�  поставя възможните последици пред 
фактите – и обвързва приложимостта на Правото на ЕС 
именно с възможните последици, а не с фактите, които 
иначе са несъмнено изцяло вътрешни!

2.1.3. СЕО извежда аргумент и от „целта на съюзния зако-
нодател“630!

2.1.4. За да заключи, че „препятстването на събирането на 
семеи� ството е годно да засегне правото на свободно движе-
ние, …при което завръщането на работника в ДЧ, на която е 
гражданин, не може да се определи като изцяло вътрешна 
ситуация“631.

2.1.5. Нещо повече: като се позовава изрично на заключе-
нията на генералния адвокат по делото, тои�  потвърждава, 
че „правото на работника-мигрант да влезе и да пребивава 
в ДЧ, на която е гражданин, след като е работил в друга ДЧ, 
произтича от Съюзното право, доколкото е необходимо да се 
осигури полезният ефект (разбирай: принципът на ефек-
тивност – б. м.) на правото на свободно движение. …Това раз-
биране се потвърждава от статуса на гражданина на ЕС, кои� -
то е годен да бъде фундаментален статус на гражданите на 
държавите-членки“632.

2.1.6. Дъщерята на г-н Eind, която иска да пребивава в Ни-
дерландия, не е гражданин на тази страна – нито на друга ДЧ 
на ЕС. Респ. неи� ните отношения с Нидерландия очевидно са 

628 Т. 35-37.
629 Заслужава си да се цитира: „Този разубеждаващ ефект ще настъпи 

също и при простата перспектива същият гражданин след завръщането си 
в своята ДЧ на произход да не може да продължи съвместния си живот със 
своите близки…“ – т. 36 (подчертаването мое)!

630 Т. 44, където припомня аналогичния си подход по делата CJCe, 11. 7. 
2002, Carpenter, C-60/00, т. 38 и CJCe, 25. 7. 2002, MRAX, C-459/99, т. 53.

631 Т. 37.
632 Т. 32.
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изцяло вътрешна (за Нидерландия) ситуация. Съдът обаче 
определя, че ситуацията е подчинена на Правото на ЕС (и то 
„по аналогия“!633) – респ. тя има право да влезе и пребивава, 
независимо от националното право634! Защото е член на 
семеи� ството на граждани на ДЧ, осъществил свободно дви-
жение – и последиците от това свободно движение могат да 
имат правно измерение дори в ДЧ, на която тои�  е гражда-
нин – т. е. и в ситуация, в която не се осъществява съюзна 
свобода на движение: дъщерята не е гражданин на никоя 
ДЧ и сама не черпи субективно Съюзно право (не упражня-
ва съюзна свобода635) – но такова черпи неи� ният баща, дори 
в отношенията си („вътрешни“) с ДЧ, на която е гражданин, 
дори „без да осъществява движение“636.

2.2. Същото разбиране СЕС наложи почти веднага след 
това и по делото Metock637. 

2.2.1. Съюзното право (релевантни директиви) „не допус-
ка правна уредба на държава-членка, която изисква от граж-
данина на трета страна, съпруг на гражданин на Съюза, пре-
биваващ в тази държава-членка, на която не е гражданин, 
преди неговото пристигане в приемащата държава-членка 
да е пребивавал законно в друга държава-членка, за да се 
ползва от разпоредбите на тази директива“638. Същото лице 
ще се „ползва от разпоредбите на директивата, незави-
симо от мястото и от датата на сключването на техния 
брак, както и от начина, по който този гражданин на тре-

633 Т. 2 от диспозитива.
634 „Фактът, че гражданинът на трета държава, който е член на семей-

ството на общностен работник, не е имал право на пребиваване в неговата 
ДЧ, основано на нейното национално право, няма значение за нуждите на 
преценката на правото на този гражданин на трета държава да пребивава в 
тази ДЧ“ – т. 2 от диспозитива.

Нека подчертаем – става дума за особено чувствителната материя на …
миграцията на граждани на 3-ти държави!

635 Т. 42-44 – и обратно на това, което настояват правителствата на Ни-
дерландия, Дания и Германия!

636 „Ефективна и реална икономическа дейност“ – т. 2 от диспозитива.
637 CJCe (голям състав), 25. 7. 2008, Metock, C-127/08.
638 Т. 1 от диспозитива и разгърнати мотиви.
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та страна е влязъл в приемащата държава-членка“639. т.е. 
…независимо от вътрешното право!

2.2.2. И то именно въпреки, че е определил, че „според по-
стоянната съдебна практика правилата на Договора в облас-
тта на свободното движение на хора и актовете по тяхното 
приложение не могат да се прилагат за деи� ности, които нямат 
никаква връзка с положение, предвидено от Общностното 
право и чиито релевантни елементи, взети като цяло, се огра-
ничават в рамките на една-единствена държава-членка“640.

2.2.3. С което – отхвърляи� ки възраженията на някои ДЧ за 
„обратна дискриминация“ – фактически налага принцип на 
равно третиране между гражданите на ЕС, осъществили сво-
бода на движение, и тези, които не са осъществили такава!

2.3. Не може да има съмнение – това са ясни аргументи за 
необходимостта от много ограничено разбиране за изцяло 
вътрешна ситуация – респ. за много широк обхват (при-
ложно поле) на Правото на ЕС. И потвърждение, че е „все 
по-трудно да се намери област, в която ПЕС отсъства на-
пълно“…

3. Установяване на връзка дори във вътрешни 
ситуации без упражнено право на свободно 
движение (при отсъствие на трансграничен 
елемент), които само изглеждат „изцяло 
вътрешни“ поради последици от свободата 
на движение …без осъществяване на движение
Дори когато всички елементи на едно обществено отно-

шение са изцяло свързани само с една ДЧ, може да бъде ус-
тановена връзка с Правото на ЕС – и приложимост на основ-
ните права.

639 Т. 2 от диспозитива и разгърнати мотиви.
640 Т. 77 от мотивите, където препраща и към CJCe (голям състав), 1. 4. 

2008, Gouvernement français – gouvernement Wallon, C-212/06, р. 33. Виж осо-
бено ценните разсъждения на Генералния адвокат Sharpston (спец. т. 133 и 
сл. от тях).
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3.1. Приложимост на основните права преди ХоПЕС. 
3.1.1. Делото Lindqvist641 – макар да не става дума за ХО-

ПЕС642, но за „основни правни принципи“ и то в така акту-
алната материя на защитата на личните данни643 – е ярък 
пример за разбирането на СЕС, че ДЧ деи� стват „в обхвата на 
ПЕС“, „независимо, че в конкретния случаи�  може да липсва 
трансграничен елемент“ – СЕО подчертава, че не е необхо-
димо наличието на „ефективна връзка със свободното 
движение между ДЧ“644 – т. е. и в ситуации, наглед изцяло 
вътрешни!

3.1.2. В обхвата на ПЕС ще попадат всички национални 
мерки в материя, уредена от ПЕС, дори относно елементи/
правоотношения, спрямо които дЧ имат свобода на пре-
ценка. СЕС настоява и на изискването много точно да се пре-
цени (в краи� на сметка от националния съдия) „свободата на 
преценка“, която една директива оставя на ДЧ645.

3.1.3. Нещо повече – СЕО отново подчертава както изис-
кването на съответстващо тълкуване (вкл. със „задължение 
националната юрисдикция да отчете всички обстоятелства 
по делото“646), така и за зачитане на от ДЧ на основните пра-
ва (тогава, преди влизането на ХОПЕС в сила като правнооб-
вързващ акт, все още като „основни правни принципи“) във 
всички случаи, когато деи� стват в обхвата на ПЕС: „властите 
и юрисдикциите на ДЧ са длъжни не само да тълкуват на-
ционалното си право съобразно с …(директивата), но и да 
следят да не се прилага тълкуване, което влиза в конфликт с 
основните права, защитени в Общностния правен ред, или с 

641 CJCe (голям състав), 6. 11. 2003, Lindqvist, С-101/01.
642  Комисията се позовава на ХОПЕС (р. 35), но СЕО не разглежда този 

въпрос. Позовава се обаче на „основния принцип на свобода на изразяване“ 
(т. 5 от диспозитива и в мотивите), на „основния принцип на пропорционал-
ност“ (р. 141) и др.

643 При това именно относно информация в интернет…
644 Т. 41 и сл. 
645 Т. 92, 96-98 и др.
646 Т. 89.
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други основни принципи на Общностното право, като прин-
ципа на пропорционалност“647.

3.1.4. Впрочем, делото е още един пример за наложи-
телност на преюдициално запитване648 (именно защото 
запитването е направено от съд на Швеция, чиито съдии са 
пример за краи� на резервираност към търсенето на съдеи� -
ствие от страна на СЕС, респ. Швеция е една от ДЧ с наи� -ма-
лък брои�  преюдициални запитвания)!

3.1.5. По делото Carpenter649 СЕС потвърждава, че граж-
данин на ЕС, доставчик на услуга в ДЧ, на която не е граж-
данин, може да се позове на свободата на предоставяне на 
услуги650, гарантирана от ПЕС, за да се ползва от гаранти-
раното в ЕС право на семеен живот и да се противопостави 
на експулсирането от собствената му страна (ДЧ, на която е 
сам тои�  е гражданин) на неговата съпруга, гражданин на 3-а 
страна, въпреки че самата съпруга не се е ползвала от пра-
вото на свободно движение в ЕС (не се намира в друга ДЧ, 
където би се ползвала от правата, съставляващи свободата 
на движение и гарантирани от ПЕС).

3.2. Приложимост на основните права при действието 
на ХоПЕС. Полезен ориентир предлага делото Venturini651, 
където особено интересни елементи съдържат заключения-
та на Генералния адвокат Nils Wahl. Тои�  предлага 3 типа „на-
глед изцяло вътрешни ситуации“, за които може да се устано-
ви връзка с Правото на ЕС (респ. преюдициално запитване до 
СЕС е допустимо, отделно – приложима е и Хартата).

647 Т. 87.
648 И то именно за тълкуване на „обхвата“ на едно понятие, употребено в 

съюзен правен акт (директива).
649 CJue, 11. 7. 2002, Carpenter, C-60/00, т. 37-40.
650 Много широк прочит на понятието за връзка на основатана свобадата 

на предоставяне на услуги виж наскоро и в CJue, 8. 7. 2014, Fonnship, C-82/13. 
Виж и знаковия коментар dunCan, Un nouveau Viking/Laval?, https://www.
paperblog.fr/7216698/un-nouveau-vikinglaval/, 13. 7. 2014.

651 заключения на генералния адвокат n. Wahl по CJue, 5. 12. 2013, 
Venturini, C-159-161/12.
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3.2.1. дори ако фактическите обстоятелства по делото 
са „в границите на една-единствена дЧ, някои трансгра-
нични последици на оспорваното национално законода-
телство не могат да бъдат пренебрегнати“ 652. Такова разби-
ране СЕО залага още през 1982 г. по делото Oosthoek653 и го 
потвърждава наскоро по делото Blanco Pérez654. 

3.2.2. дори ако всички обстоятелства по спора в глав-
ното производство са в границите на една-единствена 
дЧ, връзка с Правото на ЕС може да установи, ако „национал-
ното право изисква да се даде възможност (на гражданин на 
тази ДЧ) да се ползва от същите права, които гражданин на 
друга ДЧ, …намиращ се в същото положение, би могъл да по-
лучи въз основа на правото на Съюза“655.

3.2.3. Връзка (обосноваваща напр. допустимост на прею-
дициално запитване по делото) може да бъде установена и 
в случаи, в които „фактите по главното производство не 
попадат пряко в приложното поле на правото на Съюза, 
но някои съюзни разпоредби са станали приложими по си-
лата на националното право, в което възприетите за чисто 
вътрешни положения разрешения са в съответствие с тези 
в Правото на ЕС“656. Това е устои� чива практика на СЕС657, по-

652 Пак там, т. 33.
653 CJСe, 15. 12. 1982, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, 286/81. Виж още 

CJСe, 7. 5. 1997, Pistre et a., съединени дела C-321-324/94, т. 45, и CJСe, 14. 7. 
1988, Smanor, 298/87, т. 8-10.

654 CJue, 1. 6. 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, С-570/07 и С-571/07.
655 заключения на генералния адвокат n. Wahl по CJue, 5. 

12. 2013, Venturini, съединени дела C-159/12-C-161/12, т. 39. Съ-
щото разбиране е потвърдено отново по CJue, 1. 6. 2010, Blanco 
Pérez et Chao Gómez, С-570/07 и С-571/07, т. 39, както и преди това 
в CJСe, 30. 3. 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03,  
т. 29, CJСe, 5. 12 2006, Cipolla et a., C-94/04 и C-202/04, т. 30 и CJСe, 5. 12. 2000, 
Guimont, C-448/98, т. 23.

656 CJue, 5. 12. 2013, Venturini, съединени дела C-159/12-C-161/12, т. 46.
657 Още от CJСe, 26. 9. 1985, Thomasdünger, 166/84 и сетне CJСe, 18. 10. 

1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, т. 36 и 37, интерес заслужават Заключе-
нията по делото на Генералния адвокат Marco Darmon; CJСe, 17. 7. 1997, Leur-
Bloem, C-28/95, т. 25; CJСe, 17. 12. 1998, IP, C-2/97, т. 59; CJСe, 14. 12. 2006, 
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, т. 19; 
CJСe, 14. 3. 2013, Allianz Hungária Biztosító et a., C-32/11, т.17-23.
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твърдена и наскоро658. Още по делото Guimont659 СЕС приема 
връзка с Правото на ЕС дори когато прилагането на съюз-
ни разпоредби е непряко и в зависимост от позоваването 
на тези разпоредби (изрично или мълчаливо) в нацио-
налните закони.

3.2.4. Генералният адвокат N. Wahl настоява, че („както 
многократно е подчертавал Съдът“), нито от формулировка-
та на чл. 267 от ДФЕС, нито от целта на въведената с този 
член процедура, следва, че волята на създателите на Догово-
ра е била тези случаи да се изключат от компетентността на 
Съда. За Съда е налице несъмнен интерес (на ЕС!) от еднакво 
тълкуване на възприетите въз основа на правото на Съюза 
разпоредби или понятия, независимо от изискванията за 
прилагането им, за да се избегнат последващи различия в 
тълкуването660.

3.2.5. Тои�  изрично напомня, че Съдът е приел да се произ-
несе например по дела, в които националните разпоредби 
относно конкуренцията открито следват модела на чл. 101 
и 102 от ДФЕС (поради което тълкуването от СЕС на чл. 101 и 
102 е необходимо с оглед на последователното прилагане на 
съответните национални норми). Несъмнено това е особе-
но интересна и в никакъв случаи�  не много тясна или съвсем 
необичаи� на хипотеза на връзка между вътрешната правна 
норма и правота на ЕС. 

3.2.6. Същият подход СЕС следва и по дела, отнасящи се 
до фискални правила, които транспонират разпоредба от 
директива на ЕС и които разширяват приложното ѝ поле 
спрямо сходни, чисто вътрешни положения661 или фискал-
ни правила, които възприемат като модел Митническия ко-

658 CJue, 14. 3. 2013, Allianz Hungária Biztosító et a., C-32/11, т. 17- 23.
659 CJСe, 5. 12. 2000, Guimont, C-448/98.
660 CJСe, 14. 3. 2013, Allianz Hungária Biztosító et a., C-32/11, т. 17-23. Ге-

нералният адвокат отбебязва дори, че „коментаторите забелязаха, че по-
редицата решения на Съда в Люксембург допринасят за създаване на „jus 
communae europeum“ и цитира takis trIdIMas, Knocking on heaven’s door: 
Fragmentation, efficiency et defiance in the preliminary reference procedure, 
Common Market Law Review, 40/2003, p. 9, spéc. p. 47.

661 CJСe, 17. 7. 1997, Leur-Bloem, C-28/95, т. 25
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декс на Общността, за да гарантират единна процедура за 
сходни (вътрешни!) положения662.

3.2.7. Дънкан приема, че в подобна логика ще се впише и 
връзката с принципа на недискриминация663 на основание 
гражданство (по чл. 18-21 от ДФЕС), ако тяхното незачита-
не би довело до засягане на същественото им съдържание 
(дори в наглед изцяло вътрешна ситуация), както следва от 
делото Zambrano664.

3.2.8. Генералният адвокат обаче настоява този подход да 
се прилага „в съответствие с много строги условия: макар да 
не е необходимо позоваването на релевантните норми на ЕС 
да е инкорпорирано в самия текст на националните разпо-
редби, които следва да се приложат, то трябва да бъде доста-
тъчно недвусмислено или, както многократно Съдът е прие-
мал, „пряко и безусловно“665. 

3.2.9. От своя страна в решението си по делото Съдът на-
стоява в акта за преюдициално запитване (разбираи�  по-об-
що във всяка хипотеза) да се предоставят „фактическите и 
правните обстоятелства, които биха позволили на Съда да 
определи условията, при които държавни мерки като раз-
глежданите в главното производство биха могли да спадат 
към приложното поле на свързаните …разпоредби на Дого-
вора“, т. е. националният съдия сам да установи основанията 
за връзка с Правото на ЕС666.

3.2.10. За да определи ясно, че „според постоянната му 
практика“ националната правна уредба, която се прилага без 
разлика между националните и другите граждани, по прин-

662 CJСe, 11. 1. 2001, Kofisa Italia, C-1/99, т. 30-32.
663 Повече от озадачаващо е защо в българския превод на решението по 

делото принципът на недискриминация е преведен като „принцип на недо-
пускане на дискриминация“?!? – виж т. 18 и мн. др. 

664 dunCan, Notion de "situation purement interne" et recevabilité des QP, 
https://www.paperblog.fr/6696777/notion-de-situation-purement-interne-et-
recevabilite-des-qp/.

665 заключения на генералния адвокат n. Wahl по CJue, 5. 12. 2013, 
Venturini, съединени дела C-159/12-C-161/12, т. 50, където се позовава на 
CJСe, 21. 12. 2011, Cicala, C-482/10, т. 19 и цитираната там практика, и на 
CJСe, 18. 10, 2012, Nolan, C-583/10, т. 47.

666 CJue, 5. 12. 2013, Venturini, C-159-161/12, т. 21.
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цип може да се отнесе към …Съюзното право, ако граждани, 
установени в друга ДЧ, „са били или биха били заинтересу-
вани“ (!) от прилагането на тази национална разпоредба!667. 
„Дори и в изцяло вътрешно положение, в което всички еле-
менти са в границите на една-единствена държава-членка“ 
връзка с Правото на ЕС според него несъмнено има (респ. ПЗ 
би било допустимо), „ако националното право изисква да се 
даде възможност на гражданин на тази държава да се ползва 
от същите права, които гражданин на друга ДЧ, намиращ се 
в същото положение, би могъл да получи въз основа на пра-
вото на Съюза“668.

3.2.11. Wahl уточнява също така (макар и именно по отно-
шение на допустимостта на едно преюдициално запитване), 
че националната юрисдикция следва да прецени ограничени-
ята, които националната правна уредба може да постави при 
прилагането на разпоредбите на ЕС, на които се позовава669. 

3.2.12. Изводът е ясен: връзка може да се установи дори 
само при потенциално засягане, само с оглед възможните 
последици от прилагането на вътрешната норма.

3.3. Установяване на връзка след влизането в сила на 
ХоПЕС като правнообвързващ акт. През 2016 г. в делото 
Ullens de Schooten670 – отново без изобщо да става дума за ХО-
ПЕС – СЕС (в Голям състав – очевидно заради разбирането 

667 Пак там, т. 25, където Съдът препраща и към делото CJue, 1. 6. 
2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, С-570/07 и С-571/07, т. 40 и цитираната там 
практика.

668 Пак там, т. 28, където отново препраща към CJue, 1. 6. 2010, Blanco 
Pérez et Chao Gómez, С-570/07 и С-571/07, т. 39 и цитираната там практика.

669 заключения на генералния адвокат n. Wahl по CJue, 5. 12. 2013, 
Venturini, съединени дела C-159/12-C-161/12, т. 51, където се позовава на 
CJСe, 25. 6. 1992, Federconsorzi, C-88/91, p. 10.

670 CJue (голям състав), 15. 11. 2016, Ullens de Schooten, C-268/15. Виж 
и laura MarCus, Libre circulation : précisions sur la notion de „situation pure-
ment interne“, https://www.ceje.ch/fr/actualites/libre-circulation-des-marchan-
dises-et-des-services/2016/12/libre-circulation-precisions-sur-la-notion-de-si-
tuation-purement-interne/, 1. 12. 2016.
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на важността на въпроса671) даде впечатляващ пример за 
стесняване на разбирането за „изцяло вътрешна ситуа-
ция“ – респ. много широко разбирането за връзка. Проф. 
Даниел Сармиенто от Университета на Мадрид го определя 
като „много положително развитие“, което „внася малко ред 
в тази традиционно хаотична и неясна област от съдебната 
практика, …след много години безразборни решения“672. И 
основателно – много от съображенията на СЕС могат да бъ-
дат определени като магистрални.

3.3.1. СЕС възлага именно на националния съдия като да 
установи673 дали „висящият пред нея спор, кои� то във всички-
те си аспекти е свързан само с една държава-членка, по ка-
къв начин, въпреки изцяло вътрешния му характер, е свър-
зан с разпоредбите на правото на Съюза…“674. И ако това не е 
направено – дори деи� ствително да има връзка, СЕС „не може 
да я констатира“ сам675…

671 „Решението показва ролята на Големия състав като форум, който 
да предлага ясни насоки сред блуждаещата предходна практика. Ролята 
на Големия състав винаги трябва да е такава, но за съжаление поизчезна 
в последните години. Твърде дълго отсъжданията на големия състав бяха 
неясни, понякога противоречиви и лишени от така необходимото правно 
разсъждение. …Новият председател (на Съда, проф. Кун Ленартс – б. м.) 
публично обяви своите приоритети, сред които изпъква ролята на Големия 
състав като форум за налагане на насоки и принципи.“ – daniel sarMIento, 
The purely internal situation in free movement rules – Some clarity at last (and from 
the Grand Chamber of the Court!), https://despiteourdifferencesblog.wordpress.
com/2016/11/16/the-purely-internal-situation-in-free-movement-rules-some-
clarity-at-last-and-from-the-grand-chamber-of-the-court/.

672 Ibid.
673 И ако сметне за нужно да отправи преюдициално запитване, „да укаже 

на Съда, както изисква чл. 94 от процедурния му правилник“… – т. 55.
674 Т. 55.
675 „Съдът, сезиран от национална юрисдикция в контекста на спор, кой-

то във всичките си аспекти е свързан само с една държава членка, не може – 
без друго указание от страна на тази юрисдикция – … да приеме, че прею-
дициалното запитване за тълкуване …е нужно на тази юрисдикция, за да 
реши висящия пред нея спор. Всъщност от акта за преюдициално запитване 
трябва да личат конкретните обстоятелства, въз основа на които може да се 
установи връзка…“ – т. 54.
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3.3.2. …Апелативния съд на Брюксел е отхвърлил твър-
дението на г-н Ullens de Schooten за несъответствие на на-
ционалната разпоредба с правото на Съюза, като отказал и 
да отправи преюдициално запитване до Съда676. Сезиран за 
конституционосъобразност на тази национална разпоред-
ба, Белгии� ският конституционен съд „констатира, че щом 
като правоотношенията …„попадат изцяло във вътрешната 
сфера на държавата-членка“, …не е възможно позоваване на 
…Правото на ЕС“ – поради което и Държавния съвет (вър-
ховна административна юрисдикция) отхвърля съответна-
та жалба 677. От своя страна и ЕСПЧ, сезиран установява, че 
разпоредбата не нарушава ЕКПЧ678. Адвокатите на г-н Ullens 
de Schooten предприемат последната възможна стъпка – за-
веждат дело срещу държавата за вреди от съдебни решения 
в противоречие с Правото на ЕС. Делото (вече само за вре-
дите) отново стига до Апелативния съд на Брюксел, кои� то 
„ има колебания как в случая трябва да се тълкува и прило-
жи правото на Съюза“679 (относно режима на вредите) и от-
правя преюдициално запитване до СЕС.  

3.3.3. И въпросът всъщност се отнася до приложното поле 
на съюзния по своето основание режим на отговорност на 
държавата за вреди от нарушение на Правото на ЕС680 – и 
дали този режим се прилага в случаи� , кои� то във всичките 
си аспекти е свързан само с една държава-членка“681. Затова 
СЕС приема да се произнесе (т. е. приема, че делото има връз-

676 T. 15.
677 Т. 28.
678 Т. 31. Впрочем уместно е да се обърне внимание на изключително ма-

щабната активност на адвокатите (на компанията) – те са направили наис-
тина всичко възможно.

679 Т. 36
680 „Принципът за извъндоговорна отговорност на държавата за вреди, 

претърпени от частноправните субекти вследствие на извършени от нея 
нарушения на правото на Съюза, е присъщ за правния ред на Съюза“ – т. 41.

681 „С въпросите си запитващата юрисдикция иска по същество да уста-
нови дали извъндоговорна отговорност на държавата за вреди, които част-
ноправни субекти твърдят, че са претърпели поради нарушаване на правото 
на Съюза, може да се търси в случай, който във всичките си аспекти е свър-
зан само с една държава членка“ – т. 39.
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ка с Правото на ЕС) – въпреки, че както преди, така и след 
това установява, че всички елементи на спора се отнасят до 
изцяло вътрешна ситуация!

3.3.4. След това СЕС определя, че е „нужно да се прецени 
дали частноправните субекти в положението на г-н Ullens 
de Schooten черпят права от съответните разпоредби на До-
говора за функционирането на ЕС“. И ясно потвърждава682, 
че „разпоредбите на ДФЕС относно свободата на установя-
ване, свободното предоставяне на услуги и свободното дви-
жение на капитали (нека отбележим, че не се споменава за 
свободното движение на хора, по отношение на които СЕС е 
установил обратното! – б. м.) не се прилагат към положение, 
което във всичките си аспекти е свързано само с една дър-
жава-членка“683. 

3.3.5. И макар „всички аспекти на спора по главното про-
изводство са свързани само с белгии� ската държава“ (СЕС се 
позовава дори на преценката на Белгии� ския конституцио-
нен съд!)684, „трябва да се провери дали оспорваната …нацио-
нална мярка поначало може да откаже операторите от други 
държави-членки да упражнят въпросната свобода“, …което 
предполага констатация, че посочената свобода е приложи-
ма към този спор“685. 

3.3.6. СЕС вече „без съмнение“ е установил приложимост 
(макар и само косвена, като „относими“, т.е. въздеи� стващи 
съюзни разпоредби) на съдържащи се в Договорите разпо-
редби относно основните свободи, „макар всички аспекти 
на споровете по главните производства да са били свързани 
само с една държава-членка“ – и то именно защото „е въз-
можно установени в други държави-членки граждани да са 
били или да са заинтересовани да упражнят тези свободи, за 
да извършват деи� ност на територията на държавата-член-

682 Като се позовава на CJue, 20. 3. 2014, Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, C-139/12, p. 42 и цитираната там съдебна практика  и на CJue, 30. 
6. 2016 г., Admiral Casinos & Entertainment, C-464/15, р. 21 и цитираната там 
съдебна практика.

683 Т. 47.
684 Т. 48.
685 Т. 49.
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ка“, респ. защото „е възможно правна уредба в една ДЧ, 
приложима еднакво към местните граждани и гражданите 
на други държави-членки, да има последици, които не са 
свързани само с тази държава-членка“686!

3.3.7. Поради това приложимите спрямо подобна ситу-
ация вътрешни правни норми, „които се прилагат не само 
към местните граждани, но и към гражданите на други 
държави-членки“, решението на националния съд „ще има 
деи� ствие и спрямо гражданите на други държави-членки“687. 

3.3.8. Тук е възможен е въпросът как решението ще има 
деи� ствие и за граждани на други ДЧ, ако „всички аспекти 
на спора по главното производство са свързани само с една 
държава членка“? Отговорът трябва да се търси на плоскост-
та на разграничението между „фактически аспекти“ и 
„правни аспекти“ на една ситуация/спор. 

3.3.8.1. Възможно е (както в случая по делото по същество 
пред белгии� ския съд) всички факти да са изцяло вътрешни –  
но приложимото право (било то също изцяло вътрешно) да е 
свързано с Правото на ЕС (напр. защото е приложимо и по от-
ношение на права, които правните субекти черпят от Право-
то на ЕС – в случая гражданите на друга ДЧ, ако осъществят 
свободно движение688). 

3.3.8.2. И обратно: възможно е – дори ако всички факти са 
изцяло вътрешни – приложимите вътрешни правни норми 
да „задължава запитващата юрисдикция да даде възмож-
ност на гражданите на съответната държава-членка да се 
ползват от същите права, които гражданин на друга държа-
ва-членка, намиращ се в същото положение, би могъл да по-

686 СЕС изрично насочва към CJue (голям състав), 1. 6. 2010, Blanco 
Pérez et Chao, съединени дела C-570/07 и C-571/07, р. 40; CJue, 18. 7. 2013, 
Citroën Belux, C-265/12, р. 33 и CJue, 5. 12.  2013, Venturini, съединени дела 
C-159/12-C-161/12, р. 25 и 26 (виж подробно по-горе).

687 Т. 51, където СЕС напомня делото  CJue, 8. 5. 2013, Libert, съдеинени 
дела C-197/11 et C-203/11, т. 35.

688 CJue (голям състав), 1. 6. 2010, Blanco Pérez et Chao, съединени дела 
C-570/07 и C-571/07, р. 40.



213

лучи въз основа на правото на Съюза“689. Обаче: дори когато 
приложимата вътрешна правна норма „се прилага еднакво 
към местните граждани и гражданите на други държави 
членки“, Правото на ЕС не се прилага, „ако положението във 
всичките си аспекти е свързано само с една държава-членка 
и няма никаква връзка между предмета или обстоятелства-
та на спора в главното производство и тези разпоредбите от 
ПЕС, на които се позовават страна по спора или отправящата 
запитването до СЕС юрисдикция690.

3.3.8.3. Трето: възможно е едно правоотношение да е 
уредено изцяло от вътрешни правни норми – но дори само 
възможността същите да бъдат приложени и спрямо отно-
шения със съюзен (трансграничен) елемент ги прави норми 
в приложното поле на Правото на ЕС (и на ХОПЕС) – напр. за-
щото прилагането им би могло да има последици спрямо (да 
засегне права/интересите на) правни субекти от друга ДЧ691 –  
ако граждани, установени в друга ДЧ, „са били или биха били 
заинтересувани“ (!) от прилагането на тази национална 
разпоредба!692 Вкл. и в контекста на принципа на защита на 

689 Т. 52, където СЕС препраща към CJСe, 5. 12. 2000, Guimont, C-448/98, 
р. 23; CJue, 21. 6. 2012, Susisalo, C-84/11, р. 20 и CJue, 21. 3. 2013, Ordine degli 
Ingegneri di Verona e Provincia, C-111/12, р. 35.

690 Диспозитив на решението.
691 Дълго време СЕО приемаше напрмер, че „общностната уредба относно 

свободното движение на работници не се прилага спрямо работник, който 
никога не е упражнявал правото на свободно движение в рамките на Общ-
ността“ – CJCe, 16. 12. 1992, Koua Poirrez, C-206/91, р. 12 и мн. др. По-късно 
обаче Съдът промени чувствително своята практика – и след като по делото 
CJCe, 20. 9. 2001, Grzelczyk, C-184/99, р. 31 обяви гражданството на ЕС (с всич-
ки съставляващи го права, вкл. – и то на първо място) – правото насвободно 
движение) за фундаментален статус на гражданите на ДЧ, по делата CJCe, 
2. 10. 2003, Garcia Avello, С-148/02 и CJCe, 19. 10. 2004, Zhu et Chen, C-200/02 
прогласи приложимост на режима на гражданството на ЕС (респ. на право-
то на свободно движение!) и по отношение на ситуации, наглед „изцяло въ-
трешни“ за една ДЧ, ако неприлагането би лишило гражданин на ЕС от въз-
можността да упражни свое основно право, гарантирано от съюзния правен 
ред (виж подробно надолу в т. 4).

692 CJue (голям състав), 15. 11. 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, т. 25, 
където Съдът препраща и към делото CJue, 1. 6. 2010, Blanco Pérez et Chao 
Gómez, С-570/07 и С-571/07, т. 40 и цитираната там практика.
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легитимните правни очаквания (и по-общо на принципите 
на правната сигурност и на доверие в законодателството)693. 
Разбира се, този механизъм за връзка“ е сравнително рядко 
приложим694…

3.3.8.4. Четвърто: възможно е едно правоотношение да е 
уредено изцяло от вътрешни правни норми – но „ако в тези 
норми се прави позоваване на Съюзното право“, то става 
приложимо695.

3.3.8.5. И дори когато „фактите по главното производство 
не попадат пряко в приложното поле на правото на Съюза“, 
ако националното право (което урежда положения, във всич-
ките си аспекти свързани само с тази ДЧ), е в съответствие с 
възприетото в правото на Съюза (дори без да се позовава на 
него), то това право е приложимо – т. е. националните нор-
ми не са „мерки по прилагане на ПЕС“, но съответстват на 
предвиденото в Правото на ЕС696! И прилагането на тези 
национални норми в светлината на (с тълкуване, съобразено 
с) относимите съюзни правни норми е „в съюзен интерес“: 
„за да се избегне различно тълкуване е добре разпоредбите 
или законодателните концепции, заимствани от Правото на 
ЕС, да бъдат тълкувани еднообразно – независимо от усло-
вията, спрямо които ще се прилагат“697 (изцяло вътрешни 
или с конкретен съюзен/трансграничен елемент698).

693 Виж напр. CJue, 18.12.2014, European Commission v. United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, C-640/13 – подробно по-горе в Глава 1). Виж 
и CJCe, 2008, VRB-VAB NV c/ Total Belgium et a., С-261 & 299/07, т. 61 и във 
връзка с CJCe, 2006, Cordero Alonso, С-81/05, т. 29.

694 Виж заключенията на Генералния адвокат Дж. Кокот по делото CJCe 
(голям състав), 11. 12. 2007, Eti et a., C-280/06 или на Генералния адвокат N. 
Wahl по CJue, 5. 12. 2013, Venturini, C-159-161/12.

695 CJCe (голям състав), 11. 12. 2007, Eti et a., C-280/06, т. 22. Виж ана-
логично в CJСe, 17. 7. 1997, Leur-Bloem, C-28/95, т. 32 или CJCe, 14. 12. 2006, 
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, т. 19.

696 CJue (голям състав), 15. 11. 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, т. 53. Виж 
в този смисъл още CJue, 14. 3. 2013, Allianz Hungária Biztosító, C-32/11, т. 20.

697 CJCe (голям състав), 11. 12. 2007, Eti et a., C-280/06, т. 21. 
698 Виж CJCe, 18. 10. 1990, Dzodzi, съединени дела C-297/88 et C-197/89, 

т. 37; CJСe, 17. 7. 1997, Leur-Bloem, C-28/95, т. 32; CJСe, 29. 4. 2004, British 
American Tobacco, C-222/01, т. 40.
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3.3.9. В краи� на сметка СЕС заключава, че „режимът на из-
въндоговорната отговорност на държава членка за вреди, 
причинени в резултат от нарушение на Правото на ЕС, не се 
прилага при наличието на вреди, които частноправен субект 
твърди, че е претърпял поради това, че предвидена в ...ДФЕС 
основна свобода се нарушава с национална правна уредба, 
която се прилага еднакво към местните граждани и граж-
даните на други държави-членки, когато положението във 
всичките си аспекти е свързано само с една държава-членка, 
а същевременно между предмета или обстоятелствата на 
спора в главното производство и тези съюзни разпоредби 
няма никаква връзка“699.

4. Установяване на връзка във вътрешни ситуации, 
към които СЕС налага съюзни последици по силата 
на института на гражданството на ЕС700 в духа на 
принципа за ефективност на Съюзното право 
и свързаните принципи (поради което не са 
„изцяло вътрешни“)
4.1. Вече изяснихме, че за да попадне един гражданин в 

приложното поле на разпоредбите относно свободното дви-
жение, е необходимо да е „осъществил движение“, т. е. в по-
ложението му да има „външен елемент“. Без такъв е налице 
„изцяло вътрешна ситуация“ и приложими са само нацио-
налните разпоредби. Практиката на СЕС обаче е пропита от 
разбирането за необходимост максимално да се разшири 

699 CJue (голям състав), 15. 11. 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, т. 58 и 
диспозитива.

700 Практиката на СЕС, позволяваща много широко разбиране за връз-
ка – както intuito materiae така и intuito personae – проследих много под-
робно в Том ІІ (атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския съюз. 
Том ІІ. Правен режим на гражданството на Европейския съюз и свободното 
движение, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски“). Поради това тук ще се спра 
само на няколко крайъгълни (като Grzelczyk и някои други) или неотразени 
там решения на Съда на ЕС.



216

прилагането на Съюзното право (да бъде „ефективно“)701 – 
и респ. да се ограничат до минимум изцяло вътрешните ситу-
ации – и от 90-те години на ХХ век осъществи масирана юрис-
пруденциална намеса, наи� -вече по отношение на максимално 
широко разбиране за „външен/трансграничен елемент“.

Първоначално СЕС (тогава СЕО) подхожда сдържано и ся-
каш предпочита в случаите на изцяло вътрешна ситуация ре-
шението да остава в компетентността на държавите, евенту-
ално и на ЕСПЧ. През 1997 г. по делото Uecker et Jacquet702 тои�  
приема, че гражданството на ЕС няма за ефект разширяване-
то на приложното поле на Общностното право към изцяло 
вътрешни ситуации, които нямат никаква връзка с него703. 

По-късно обаче Съдът осъзнава необходимостта от разли-
чен поход и налага различни юридически концепции, като на-
пример тази за виртуалното или фиктивното движение704. 
Знаково е делото Carpenter705, където приема, че ситуацията 
няма да е „изцяло вътрешна“, ако самото лице не осъществя-
ва движение, но получава трансгранична услуга. Проблемът 
е поставен много ясно и категорично от Генералния адвокат 
Sharpson в заключенията по делото Gouvernement français –  
gouvernement Wallon706. Категоричното утвърждаване на тен-
денцията за значително ограничаване на разбирането за из-
цяло вътрешна ситуация се постига в последното десетиле-
тие – основно по делата Zambrano707 и Dereci708. 

Примерите за широко разбиране за връзка между наглед 
изцяло вътрешна ситуация и Правото на ЕС в светлината на 

701 По-общо виж в Gianluigi PaloMbella, Whose Europe? After the 
constitution: A goal-based citizenship, International Journal of Constitutional Law 
3/2005, р. 357-382, esp. p. 377-382.

702 CJCe, 5. 6. 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96.
703 Виж също CJCe, 16. 12. 1992, Koua Poirrez, C-206/91.
704 CJCe, 2. 10. 2003, Garcia Avello, С-148/02, CJCe, 19. 10. 2004, Zhu et Chen, 

C-200/02.
705  CJCe, 11. 7. 2002, Carpenter, C-60/00. 
706 CJCe, 1. 4. 2008, Gouvernement français – gouvernement Wallon, C-212/06.
707 CJue, 8. 3. 2011, Zambrano, C-34/09. През 2011 г. (CJue, 5. 5. 2011, Mac 

Carthy, C-434/09) състав на Съда сякаш прави крачка назад, но това не тряб-
ва да заблуждава...

708 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11.
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изискването за ефективност и защита на правата, произти-
чащи от Правото на ЕС и в частност от гражданството на ЕС, 
са изобилни и много показателни (вдъхновяващи), поради 
което заслужават и дори наложително изискват задълбочен 
прочит.

Съдът на ЕС – може би изненадващо за мнозина… – даде 
на института на гражданството на ЕС изключително широк 
прочит – до степен на обявяването му за „фундаментален 
статус“709!

В своята последователна и обилна съдебна практика в 
тази материя тои�  всъщност приложи много широко разби-
ране за връзка. Това обаче естествено доведе и до СиЛно 
ограниЧитЕЛно разБиранЕ за „изцяЛо вътрЕшна 
СитУация“ – такава, в която Правото на ЕС не е приложимо 
(дори „относимо“). 

4.2. значение на института на гражданството на ЕС. 
Този институт на Правото на ЕС несъмнено има съществени 
особености710, а СЕС му придава и много съществени после-
дици в ДЧ. 

4.2.1. През 1992 г. по делото Micheletti711 съдът категорич-
но определи, че една ДЧ не може да ограничава последиците 
от притежаването на гражданството на друга ДЧ. 

През 2001 г. по делото Grzelczyk712 интеграционният съд в 
Люксембург постановява едно от наи� -важните с оглед общи-
те правни принципи в контекста на съюзното гражданство 
решения. В него тои�  изрично прогласява, че „статусът на ев-

709 CJCe, 2001, Grzelczyk, C-184/99, р. 31; CJCe, 2001, Hoop, C-224/98.  Виж 
подробно в атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския съюз. Том 
ІІ. Правен режим на гражданството на Европейския съюз и свободното дви-
жение, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски“, стр. 11 и стр. 59 и сл.

710 Анализирани подробно пак там, стр. 61 и сл. Подробно представяне 
на практиката на СЕС относно правата на гражданите на ЕС виж в атанас 
СЕмов, Кратък преглед на най-важните решения на СЕО относно граждан-
ството на ЕС и правата, които го съставляват – в: атанас СЕмов (съст.), 
55 най-важни решения на Съда на ЕО с коментари“, ИЕП, С., 2007, стр. 345.

711 CJCe, 7. 7. 1992, Micheletti and others / Delegación del Gobierno en Cantabria, 
369/90, виж също в 55 най-важни решения…, стр. 299.

712 CJCe, 20. 9. 2001, Grzelczyk, C-184/99.
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ропейския гражданин има призванието да бъде фунда-
ментален статус на гражданите на дЧ“. 

През 2010 г. по делото Rotman713 СЕС определи изключи-
телно съществени последици за ДЧ относно придобиването 
и загубването на национално гражданство (материя на за-
пазена национална компетентност!) в контекста на изисква-
нията на принципа за ефективност на Съюзното право: една 
ДЧ не може да остави свои�  гражданин без гражданство (ма-
кар и на валидно правно основание и при напълно запазе-
на компетентност), ако така ще го лиши от съюзните права, 
произтичащи от гражданството на ЕС. 

4.2.2. СЕС утвърждава по особено категоричен начин раз-
бирането за гражданството на ЕС като „основен статус на 
гражданите“714: това е автономен правен статус, който по-
ражда последици далеч отвъд традиционното изискване за 
трансграничен елемент при осъществяването на всяка от 
свободите на движение, гарантирани от интеграционния 
правен ред. 

4.2.3. Този статус безусловно налага приложимост (или 
поне относимост) на Правото на ЕС в ситуации, в които няма 
трансграничен елемент715 и които привидно изглеждат „из-
цяло вътрешни“. Това позволява на гражданите716 да получа-
ват (разчитат на) правна защита на свои (съюзни) права 
дори срещу държавата, на която са граждани717. 

Т. е. далеч не само срещу ДЧ, в която осъществяват някоя 
от свободите на движение! СЕО определя дори (по смисъла 

713 CJue, 2. 3. 2010, Rotman, С-135/08.
714 Виж също напр. CJCe, 7. 6. 2007, Commission c/ Royaume des Pays-Bas, 

C-50/06.
715 За делото Zambrano виж Peter Van elsuWeGe, Shifting the Boundaries? 

European Union Citizenship and the Scope of Application of EU Law, Legal Issues of 
Economic Integration, 38/2001, p. 263-276. Виж и заключенията на генерал-
ния адвокат Мадуро по делото Rottmann, спец. т. 23.

716 Виж deirdre CurtIn, r. Van ooIk, The sting is always in the tail: The 
personal scope of application of the EU Charter of Fundamental Rights, Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, 2001, p. 102.

717 Виж dimitry koChenoV, The Essence of EU Citizenship Emerging from the 
Last Ten Years of Academic Debate: Beyond the Cherry Blossoms and the Moon?, 
International and Comparative Law Quarterly, 62/2013, р. 37-136, spec. p. 135.
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на чл. 21 от ДФЕС), че „гражданин, кои� то не може да се полз-
ва от правото на свободно придвижване и установяване на 
територията на друга ДЧ на друго правно основание, може 
да направи това и само на базата на качеството си гражда-
нин на Съюза, черпеи� ки правото на пребиваване от директ-
ния ефект на разпоредбата на ДЕО“ (днес ДФЕС)718.

4.2.4. Това несъмнено е материята, в която можем наи� -оче-
видно и категорично да открием максимално широка въз-
можност за установяване на връзка между една ситуация в 
ДЧ и Съюзното право! 

Несъмнено това неизбежно води и до разбиране за при-
ложимост на Хартата във всяка такава ситуация, по повод 
която по този максимално широк начин може да бъде уста-
новена връзка с Правото на ЕС, особено за нуждите на пре-
пятстване на обратна дискриминация719.

4.3. широко разбиране за връзка между наглед изцяло 
вътрешна ситуация и Правото на ЕС в светлината на изис-
кването за ефективност и защита на правата, произтича-
щи от гражданството на ЕС720.

4.3.1. По делото Garcia Avello721 през 2003 г. интеграцион-
ният съд отново прогласява приложимост на режима на 
гражданството на ЕС и по отношение на ситуации, наглед „из-

718 CJCe, 17. 9. 2002, Baumbast et R, C-413/99, т. 84; CJCe, 7. 9. 2004, Trojani, 
C-456/02, т. 31.

719 Виж sara IGlesIas sánChez, Fundamental Rights and Citizenship of the 
Union at a Crossroads: A Promising Alliance or a Dangerous Liaison?, European Law 
Journal, 20/2014, p. 464-481, където авторът настоява за необходимостта за 
разширяване на обхвата на ХОПЕС за нуждите на недопускане на обратна 
дискриминация. Обратно виждане виж обаче в Felix sChulYok, The Scope 
of Application of EU Citizenship and EU Fundamental Rights in Wholly Internal 
Situations, Europarättslig Tijdskrift, 2012, р. 448-461.

720 Виж Marta CartabIa, I diritti fondamentali e la cittadinanza dell’Unione –  
in: Franco bassanInI, Giulia tIberI (eds.), Le nuove istituzioni europee. 
Commento al Trattato di Lisbona, Il Mulino, 2008, p. 105.

Виж също Vlad ConstantInesCo, La cittadinanza dell’Unione: una “vera“ 
cittadinanza?’ – in: lucia serena rossI (ed.), Il progetto di Trattato-Costituzione. 
Verso una nuova architettura dell’Unione europea, Giuffrè, 2004, p. 225.

721 CJCe, 2. 10. 2003, Garcia Avello, C-148/02.
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цяло вътрешни“ за една ДЧ (напр. определяне на имената –  
или правото на име), ако обратното би лишило гражданин на 
ЕС от възможността да упражни свое основно право, гаран-
тирано от съюзния правен ред. ДЧ не могат да ограничават с 
вътрешни правни норми последиците от притежаването на 
гражданството на ЕС722. 

4.3.2. По делото Brian Francis Collins723 през 2004 г. СЕО из-
гражда цялостна концепция за правата на членовете на се-
меи� ството на гражданин на ЕС в друга ДЧ724. 

4.3.3. По делото Zhu et Chen725 прогласява засилена защита 
на семеи� ния живот и правата на членовете на семеи� ството 
на гражданин на ЕС и недопустимост на изискване за въз-
раст и право на родител на дете, гражданин на ЕС, кои� то сам 
не е гражданин на ЕС, да пребивава заедно с него, за да осъ-
ществява родителските грижи. 

4.3.4. По делото Ibrahim726 е прогласена специална заси-
лена защита на правото на образование: гражданин на ЕС, 
работещ в друга ДЧ, запазва правата си в нея, дори когато 
престане да работи, ако трябва да остане в страната, за да се 
грижи за своето дете, което трябва да продължи обучението 
си там.

4.3.5. Същото разбиране се потвърждава и по делото 
Baumbast727: правото на образование е автономно и специ-
фично право със специална защита и позволява право на 
пребиваване, независимо от (автономно по отношение на) 
правата на родителите. 

4.3.6. Разбирането за автономност на правата на гражда-
ните бе развито неотдавна и по делото Teixeira728 – упражня-
ването на правата на родителите е възможно, независимо от 

722 Аналогично (относно правото на име) – и много красноречиво – виж 
съвсем наскоро в CJue, 2. 6. 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14. 

723 CJCe, 23. 3. 2004, Brian Francis Collins contre Secretary of State for Work and 
Pensions, C-138/02.

724 Виж също делото CJCe, 7. 7. 1992, Surinder Singh, C-370/90.
725 CJCe, 19. 10. 2004, Zhu et Chen, С-200/02.
726 CJue, 23. 02. 2010, Ibrahim, C-310/08.
727 CJCe, 17. 9. 2002, Baumbast et R, C-413/99.
728 CJue, 23. 2. 2010, Teixeira, C-480/08.
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неспазването на изискванията за достатъчно средства или 
здравна осигуровка.

4.3.7. Особено интересно е решението на СЕО по българ-
ското дело Kadzoev729 от 2009 г. за тълкуване на Директива 
2008/115/ЕО на ЕП и Съвета от 16 декември 2008 г. относ-
но общите стандарти и процедури, приложими в държави-
те-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани 
на трети страни730. 

4.3.8. централно за разбирането на ролята на институ-
та на гражданството на ЕС обаче е делото Grzelczyk731. 

4.3.8.1. Наи� -важното (с оглед това изследване): всеки 
гражданин на Съюза, пребиваващ легално на територията 
на друга ДЧ, може да се позове на забраната на дискрими-
нацията на основание на гражданство (по чл. 18 от ДФЕС – 
респ. чл. 21, § 2 от ХОПЕС) във всички ситуации, относими 
към приложното поле (rationаe materiae) на Съюзното 
право. Такива биха били наи� -вече „ситуации, породени от 
упражняването на основните права и свободи, гарантирани 
от УД, или на свободите на движение“.

4.3.8.2. Г-н Grzelczyk е гражданин на Франция, постъпва 
като студент в Белгия. През първите 3 години на следването 
си тои�  изпълнява изискването на Съюзното право сам да се 
издържа („да не е в тежест на приемащата държава“732, вкл. 
като работи в неучебно време), но през четвъртата година 
„иска да се посвети изцяло на обучението си“, спира да рабо-
ти и поисква от съответните власти полагащата се на бел-
гии� ските студенти издръжка, но получава отказ, тъи�  като не 
отговаря на изискванията по Регламент 1612/68, след което 
и получава заповед да напусне страната, тъи�  като вече не от-

729 CJCe, 30. 9. 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU.
730 ов, L 348/98.
731 CJCe, 20. 9. 2001, Grzelczyk, C-184/99. Заслужава си да споменем изрич-

но докладчика по делото съдия D. A. O. Edward и генералния адвокат Siegbert 
Alber!

732 Виж подробно в атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския 
съюз. Том ІІ. Правен режим на гражданството на Европейския съюз и свобод-
ното движение, С., 2013, УИ „Св. Климент Охридски“, стр. 213 и сл.
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говаря и на условията за престои�  (не разполага с достатъчно 
средства)733.

4.3.8.3. Белгии� ският закон, уреждащ правото на мини-
мални средства за съществуване, определя, че „всеки бел-
гиец, кои� то е пълнолетен и има ефективно местоживеене 
в Белгия, но не разполага с достатъчно средства и не може 
да си ги осигури с лични усилия, има право на минимални 
средства за съществуване“734. С кралски акт обхвата на тази 
разпоредба е разширен и по отношение на „лица, които не-
притежават белгии� ско гражданство“ и наи� -вече на тези, кои-
то се ползват от съюзна свобода на движение по Регламент 
1612/68735.

4.3.8.4. Сезираният национален съд отправя преюдици-
ално запитване до СЕС за определяне на приложимостта 
(обхвата) на „принципите на европеи� ското гражданство и 
на недискриминация“736.

4.3.8.5. Британското правителство737 приема, че лицето е 
дискриминирано, но настоява, че случаят „не попада в при-
ложното поле“ забраната за дискриминация на основание 
гражданство, тъи�  като тази забрана „няма за цел да обезсмис-
ли приложното поле на Регламент 1612/68“738. Комисията 
обаче настоява, че „УД предоставят на гражданите на ЕС право 
да не търпят – в приложното поле ratione materiae на Догово-
ра! – дискриминация на основание гражданство, ако тяхното 
положение на граждани на ЕС включва елемент на реална 
връзка739 с конкретната ДЧ“740, на която не са граждани.

733 Т. 11-12.
734 Т. 8.
735 Т. 9.
736 Т. 14. Заслужава да се отбележи, че СЕС отново изхожда от фактите 

и тяхната квалификация, така, както са представени от запитващата 
юрисдикция! – т. 17.

737 Като се позовава на знаковото дело CJCe, 12. 5. 1998, Martínez Sala / 
Freistaat Bayern, C-85/96.

738 Т. 24. 
739 „Some relevant connection“, „facteur de rattachement pertinent“. Разбира 

се, това кръстопътно решение няма официален превод на български език…
740 Т. 26.
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4.3.8.6. Според СЕО ограничаващо тълкуване на изисква-
нето за наличие на достатъчно средства при придвижването 
може да се яви евентуална пречка за свободното му упраж-
няване – и макар приемащата ДЧ да може да предприеме 
мерки с цел прекратяване на деи� ствието на разрешителното 
за престои� , ако студентът не отговаря повече на условията 
(тъи�  като е прибегнал до социално подпомагане), такива 
мерки в никакъв случаи�  не трябва да имат автоматичен ха-
рактер741 (да се налагат само поради факта, че един студент е 
прибягнал до социално подпомагане). 

4.3.8.7. Освен, че прогласява (за първи път), че „ста-
тусът742 на гражданин на Съюза е предназначен743 да бъде 
ос новен статус на гражданите на държавите-членки“744, 
СЕО се позовава на няколко генерални принципа на право-
то: равноправие, солидарност, пропорционалност на нацио-
налните мерки и изискване за много внимателна преценка 
на същността на фактите (довели до необходимост от соци-
ално подпомагане, вкл. временен характер, връзката на ли-
цето с обществото и т. н.)745. 

4.3.8.8. За да заключи, че принципът на недискримина-
ция в Правото на ЕС не може да бъде ограничен от „при-
ложното поле на регламента“746!

4.3.9. Последвалата решението по делото Grzelczyk прак-
тика на СЕС обаче не е еднозначна. По делото Förster747 на-

741 Т. 43.
742 В българският превод „статутът“ – наистина ли българските превода-

чи изобщо не разбират разликата между „статут“ (правна уредба, устав – все 
в смисъл на правен акт!) и „статус“ (правно положение).

743 Тук вече преводаческата небрежност е травмираща: в българския пре-
вод се казва „е създаден, за да бъде“ – макар на СЕС никога да не му е мина-
вало през ум да определя защо институтът (статусът) е създаден – и на нито 
един друг език не се превежда „създаден“, а само за какво е „предназначен“ 
(the status of citizen of the Union is destined to be,  le statut de citoyen de l’Union 
a vocation à être)! 

744 Т. 31.
745 44 и сл.
746 Т. 46.
747 CJСe (голям състав), 18. 11. 2008, Förster, C-158/07. Виж аналогично 

по-късно и в CJue, 18. 7. 2013, Prinz, съединени дела C-523/11 и C-585/11.
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пример СЕС предложи по-ограничителен прочит на разби-
рането за въздействие на качеството „гражданин на ЕС“. 

4.3.10. Особено недоумение от непоследователния под-
ход на СЕС748 буди напр. сравнението между две дела по про-
изводства за нарушение на ДЧ – вече при деи� ствието и на 
ХОПЕС: делата Commission с/ Autriche749 и Commission с/ Pays-
Bas750. И по двете дела отново става дума за студенти – граж-
дани на ЕС, които се обучават в друга ДЧ на ЕС. 

4.3.10.1. В първото дело (от 2012 г.) Австрия отказва на сту-
дент – гражданин на друга ДЧ – определени привилегии751, 
които по силата на вътрешното право са „предвидени само 
за студентите, чиито родители получават австрии� ски семеи� -
ни помощи“, т. е. само за австрии� ски граждани или граждани 
на ЕС, получили право на пребиваване (каквото конкретни-
ят студент „все още“ няма) – и строго погледнато предста-
вляват „изцяло вътрешна ситуация“.

4.3.10.2. Съдът на ЕС потвърждава, че „статусът752 на граж-
данин на Съюза е предназначен753 да бъде основен статус на 
гражданите на държавите-членки“754 – от което следва, че 
„тези от тях, които са в еднакво положение, трябва да полу-

748 Д-р А. Хогенбуум разсъждава „дали СЕС е станал по-стриктен (в смисъл 
на по State-friendly и по-малко Union citizen-friendly“) – alexander hooGen-
Boom, CJEU case law on EU citizenship: normatively consistent? Unlikely!, Еulawa-
nalysis,13 Nov 2018, http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/cjeu-case-law-
on-eu-citizenship.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam-
paign=Feed%3A+EuLawAnalysis+%28EU+Law+Analysis%29.

749 CJue, 4. 10. 2012, Commission européenne с/ République d’Autriche, C-75/11.
750 CJue, 2. 6. 2016, Commission européenne с/ Royaume des Pays-Bas, C-233/14.
751 По-ниски цени за вътрешен транспорт.
752 В българският превод „статутът“ – наистина ли българските превода-

чи изобщо не разбират разликата между „статут“ (правна уредба, устав – все 
в смисъл на правен акт!) и „статус“ (правно положение)?!

753 Тук вече преводаческата небрежност е травмираща: в българския пре-
вод се казва „е създаден, за да бъде“ – макар на СЕС никога да не му е мина-
вало през ум да определя защо институтът (статусът) е създаден – и на нито 
един друг език не се превежда „създаден“, а само за какво е „предназначен“ 
(the status of citizen of the Union is destined to be,  le statut de citoyen de l’Union 
a vocation à être...)! 

754 CJue, 4. 10. 2012, Commission européenne с/ République d’Autriche, C-75/11, 
р. 38.
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чават в приложното поле ratione materiae на Договора ед-
накво правно третиране, независимо от тяхното национал-
но гражданство“755. Поради което „всеки гражданин на Съ-
юза може да се позовава на предвидената в член 18 от ДФЕС 
забрана на дискриминацията, основана на гражданството, 
във всички положения, които попадат в приложното поле 
ratione materiae на правото на Съюза“756. И като установява, 
че е налице „неравно третиране“757, установява, че Австрия 
е нарушила Правото на ЕС (както ДФЕС, така и производни 
източници).

4.3.10.3. Във второто дело (през 2016 г.) обаче – макар да 
изглежда, че става дума за (достатъчно) еднаква фактическа 
обстановка758 – СЕС подхожда по различен (обратен?) начин. 
Нидерландия отказва на студент – гражданин на друга ДЧ – 
същите привилегии и Комисията настоява, че по това пред-
ставлява „неравно третиране между нидерландските сту-
денти и студентите от други ДЧ на ЕС, що се отнася до достъ-
па до субсидирания обществен транспорт в Нидерландия“759.

4.3.10.4. СЕС потвърждава отново, че „статусът на гражда-
нин на Съюза е предназначен да бъде основен статус на граж-
даните на държавите-членки“760, както и че „предвидената 
в чл. 18 от ДФЕС забрана на дискриминацията, основана на 

755 Ibid.
756 Т. 39. СЕС изрично се позовава на посоченото дело Förster, както и на 

разгледаните тук дела Martínez Sala, Bidar и Bressol.
757 Т. 51 и сл.
758 CJue, 2. 6. 2016, Commission européenne с/ Royaume des Pays-Bas, 

C-233/14, т. 1 и т. 15 и сл. (относно твърдението на Комисията). Заслужава си 
да се отбележи, че Комисията действа след получаване на жалба от постра-
далото от неприлагането на Правото на ЕС лице – което е пореден пример 
за допълнителните съюзни възможности за защита на правата на гражда-
ните, които националният адвокат може да използва (и трябва, ако не 
получава правосъдие от националните юрисдикции – а дори и веднага, след 
извършването на твърдяното нарушение)!

759 Според Комисията „нидерландските студенти имат право да полу-
чат средства за пътни разходи и съответно могат да ползват обществения 
транспорт безплатно или на намалени цени, докато студентите, обучаващи 
се по програма „Еразъм“, трябва да заплащат пълната цена, което предста-
влявало нарушение на чл. 12 от ДЕО“ – т. 15.

760 Т. 75.
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гражданството, важи за всички положения, които попадат в 
приложното поле ratione materiae на правото на Съюза“761. 

4.3.10.5. Но вече настоява („припомня“), че що се отнася до 
достъпа до средства като тези за пътни разходи, гражданите 
на Съюза могат да изискват да бъдат третирани еднакво с 
гражданите на приемащата държава-членка съгласно чл. 24, 
§ 1 от Директива 2004/38 само ако пребиваването им на те-
риторията на тази държава-членка отговаря на условията 
по посочената директива“762 и уточнява, че не всички блага 
представляват „безвъзмездна помощ или студентски заем“ и 
попадат в обхвата на предвиденото в чл. 24, § 2 от Директи-
ва 2004/38 изключение от принципа на равно третиране“763, 
за да подчертае изрично „разликата“ от делото Commission с/ 
Autriche764. И да приеме, че въпросната помощ може легитим-
но според Правото на ЕС да бъде отказана „на лица, които 
още не са придобили право на постоянно пребиваване…“765 – 
след като е отказал същото на Австрия… За да отсъди, че в 
случая няма нарушение.

4.3.10.6. В своя коментар д-р А. Хогенбуум766 обобщава, че 
непоследователността в практиката на СЕС може да бъде 
обяснена по два начина: или Съдът не е последователен, или 
системата от критерии, която прилага, е много гъвкава…

761 Т. 76.
762 Т. 82, където препраща и към делото CJue, 15. 9. 2015 г., Alimanovic, 

C-67/14, p. 49 и цитираната там съдебна практика.
763 Т. 87.
764 Т. 88, в крайна сметка с не съвсем ясни аргументи за различна природа 

на привилегиите – въпреки, че в делото относно Австрия изрично е посочил, 
че природата е ирелевантна…

765 Т. 90.
766 alexander hooGenbooM, CJEU case law on EU citizenship: normatively 

consistent? Unlikely!, Еulawanalysis,13 Nov 2018, http://eulawanalysis.
blogspot .com/2018/11/cjeu-case-law-on-eu-cit izenship.html?utm_
source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EuLawAna
lysis+%28EU+Law+Analysis%29.
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5. въздействие на принципа на 
равно третиране (недискриминация) – на съюзно
или национално (конституционно) основание
5.1. Последици от общия („трансверсален“) принцип 

за недискриминация в Правото на ЕС767.
5.1.1. Особено знакови са делата Mangold768 и Kücükdeveci769, 

където СЕС настоява, че забраната за дискриминация на ос-
нование възраст е генерален принцип на Правото на ЕС (пре-
ди 2009 г., когато недискриминацията бе изрично закрепена 
и в ХОПЕС). 

5.1.2. Смущаващо е обаче, че по делото Mangold съдът ус-
тановява, че срокът за транспониране на директивата (за 
която се отнася запитването) още не е изтекъл, поради което 
материята все още не може да се разглежда като попадаща в 
обхвата на Съюзното право. Та нали дори преди срокът да е 
изтекъл, ДЧ може да е приела мерки по транспонирането –  
които несъмнено ще са „в приложното поле на директива-
та“? Отделно от това дори преди изтичане на срока за транс-
пониране на една директива всяка ДЧ-адресат е длъжна „да 
не приема каквито и да било мерки, които могат сериозно да 
компрометират предписания от директивата резултат770 –  
как едно лице да се позове на невалидност на такива мер-
ки, ако …не са в приложното поле на директивата? СЕС дори 
налага изискване приетите мерки (несъмнено тогава, кога-
то бъдат приети, независимо от срока за транспониране) да 
бъдат достатъчно добре популяризирани, за да се гаранти-
ра прозрачност на транспонирането – така че ако една ди-
ректива предвижда предоставянето на субективни права на 
частните лица, те да могат ефективно да се запознаят с тях и 
да се позовават на тях771. Именно затова директивите неряд-

767 Виж подробно в атанас СЕмов, Права на гражданите на Европейския 
съюз. Том ІІІ. Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС, УИ „Св. 
Климент Охридски“, С., 2017, Втора част „Принципът на недискриминация в 
Правото на ЕС“., стр. 251 и сл.

768 CJCe, 22. 11. 2005, Mangold, C-144/04.
769 CJue, 19. 1. 2010, Kücükdeveci, C-555/07. 
770 CJCe, 18. 12. 1997, Inter-Environnement Wallonie, 129/96. 
771 CJCe, 13. 3. 1997, Commission c/ France, C-197/96.



228

ко съдържат разпоредби, задължаващи властите да се позо-
вават на директивата в актовете по транспонирането772. И е 
изведено от СЕС ясно изискване частните лица да могат да 
се позовават пред съд на влезлите в сила мерки по транспо-
нирането – дори срокът за транспониране да не е изтекъл – а 
националните трябва съдилища да гарантират тяхното за-
читане773. Пак затова частните лица трябва да разполагат и с 
ефективни процесуални средства за позоваване на приетите 
национални разпоредби и респ. да искат проверка на тяхно-
то съответствие с директивата и с цялото Право на ЕС774.

5.1.3. Все пък Съдът намира основание да се позове на дру-
га директива (с изтекъл срок за транспониране…), за да нало-
жи спазване на този генерален принцип в Правото на ЕС775…

5.1.4. Любопитно е да се проследи, че през 2011 г. по дело-
то Römer – вече при деи� ствието на ХОПЕС, но преди делото 
Akerberg – Съдът отказва да последва своя Генерален адво-
кат Jääskinen, кои� то предлага потвърждаване на концепция-
та от делото Kücükdeveci, тъи�  като ситуацията е в обхвата на 
Правото на ЕС и Съдът трябва да признае съществуването 
на генерален принцип на недискриминация на основание 
сексуална ориентация (което би довело до неприлагане на 
противоречаща вътрешна правна уредба). Съдът приема да 
разгледа принципа на недискриминация на основание сексу-
ална ориентация776, но въпреки това приема, че ситуацията 
не попада в приложното поле на Правото на ЕС…

772 „Когато една директива изрично предвижда задължение за държа-
вите-членки да осигурят мерките по транспонирането да съдържат из-
рично позоваване на тази директива или да бъдат придружени от такова 
позоваване при официалното им публикуване, ще е необходимо да се при-
еме позитивен акт по транспониране“ – CJCe, 18. 12. 1907, Commission c/ 
Espagne,C-360/95.

773 Постоянна и изобилна практика, напр. CJCe, 17. 9. 1987, Commission c/ 
Pays-Bas, 291/84.

774 CJCe, 23. 5. 1985, Commission c/ Allemagne, 29/84; CJCe, 7. 11. 1996, 
Commission c/ Luxembourg, С-221/94.

775 CJCe, 22. 11. 2005, Mangold, C-144/04, т. 75
776 CJue, 10. 5. 2011, Römer, 147/08, т. 60
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5.2. Приложимост в наглед изцяло вътрешна ситуация 
в случай на обратна дискриминация.

Много съществена полза за разбирането за възможност-
ите за установяване на връзка с Правото на ЕС предлага 
практиката на СЕС относно „обратната дискриминация“. Тя 
позволява да се установи връзка (респ. възможност да се 
черпят права от Правото на ЕС) от гражданите на една 
дЧ срещу самата нея! Преди всичко именно в ситуации без 
никакъв трансграничен елемент.

5.2.1. Проф. Ленартс определя обратната дискриминация 
като ситуация, в която дЧ третират своите граждани или 
вътрешните ситуации по-неблагоприятно, отколкото 
гражданите на други дЧ или ситуации, които имат про-
изход в друга дЧ777.

5.2.2. Вече видяхме по делото Garcia Avello778, че СЕС смята, 
че е ДЧ не може да ограничава права собствените си гражда-
ни като граждани на ЕС, ако това може да препятства (да 
затрудни) бъдещо осъществяване на правото свободно 
движение.

5.2.3. Изключването на изцяло вътрешни ситуации от 
приложното поле на Правото на ЕС поставя в неравностои� но 
положение гражданите на тази ДЧ, които не осъществяват 
свобода на движение, и гражданите на същата държава (или 
на друга ДЧ), които осъществяват (са осъществили – виж 
по-горе) такава свобода. Липсата на „външен/трансграни-
чен“ елемент в положението на първите ги разграничава от 
вторите. Именно тази липса обаче наглед прави както Право 
на ЕС неприложимо, така и преюдициално запитване до СЕС –  
недопустимо779. Респ. единствен компетентен да се произне-
се остава националният съд.

5.2.4. Белгии� ският конституционен съд напр. се е про-
изнасял нееднократно относно обратната дискриминация, 

777 Виж koen lenaerts,  L’égalité de traitement en droit communautaire. Un 
principe unique aux apparences multiples, Cahiers de droit européen, 1991, p. 17.

778 CJCe, 2. 10. 2003, Garcia Avello, C-148/02.
779 Виж в Julien de beYs,  Le droit européen est-il applicable aux situations 

purement internes ?, Journal de droit europeen, 6/2001, p. 13.
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произтичаща от прилагане на разпоредба от Правото на ЕС. 
Отново относно събирането на разделени семеи� ства780 тои�  
приема, че Белгии� ската конституция налага да се третират 
еднакво членовете на семеи� ствата на гражданин на трета 
страна, на гражданин на ЕС, осъществил съюзна свобода на 
движение и на гражданин на Белгия, осъществил същата 
свобода. Това, че законодателят транспонира съюзна разпо-
редба, от което възникват различни правни последици за 
някои категории лица (осъществяващите свободно движе-
ние), не може да нарушава принципа на равно третиране и 
недискриминация само поради факта, че законодателят не 
е уредил същите правни последици и за лицата, които не 
са визирани от транспонираната съюзна разпоредба781. Но 
уточнява, че не е напълно противоконституционно: стига 
„подобно неравно третиране да може да бъде надлежно 
оправдано, за да бъде конституционосъобразно“! 

5.2.5. Подобно надлежно оправдание може да се наме-
ри в …тълкуванията на СЕС. По делото Guimont782 (макар да 
става дума за свободното движение на стоки, а не на лица) 
СЕС установява, че всички елементи на ситуацията са свърза-
ни изцяло с държавата (Франция), но националният съдия 
може да се позове на Правото на ЕС (респ. на тълкуването 
на СЕС по допуснатото именно по тази причина преюдициал-
но запитване), за да прецени дали е налице обратна дискри-
минация. Вътрешната правна норма изисква националният 
производител да има същите права, като тези, които черпи 
от Правото на ЕС (свободно движение на стоки) производи-
тел от друга ДЧ.

5.5.6. За нас остава да направим извода, че дори в една та-
кава наглед изцяло вътрешна ситуация (отношения между 
едно лице, което не е осъществило съюзна свобода, и държа-
вата, на която е гражданин или има седалище и в която на-
стъпват правните последици) Правото на ЕС е приложимо 
(поне като „относимо“), тъи�  като обратната дискриминация 

780 Cour constitutionnelle de belgique, 26. 9. 2013, n°121/2013.
781 Ibid., B.50.2.
782 CJСe, 5. 12. 2000, Guimont, C-448/98, р. 23.
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възниква именно поради прилагането – спрямо друг граж-
данин на същата ДЧ! (или юридическо лице) – на съюзна 
правна норма. 

Това несъмнено е изключително ярък пример за косвена, 
но реална връзка!

5.2.7. Същото разбиране СЕС приложи по делото Servizi 
Ausiliari Dottori Commercialisti вече и по отношение на лица-
та783 – отново всички елементи на ситуацията са изцяло въ-
трешни, но разрешаването на спора изисква тълкуване 
на относима съюзна правна норма.

6. рефлекторно действие на Съюзното право 
в несъмнено вътрешни ситуации
Непременно трябва да споменем отново делото Rottmann, 

където (по повод придобиване или отнемане на граждан-
ство на ДЧ – материя на изрично запазена национална ком-
петентност) СЕС подчертава („напомня“!), че „обстоятел-
ството, че дадена област е от компетентността на държа-
вите-членки не означава, че в положения, които попадат в 
приложното поле на Правото на Съюза, съответните нацио-
нални норми могат да не са в съответствие с това право“784!

Практиката на СЕС изобилства от аналогични примери: 
относно национална правна уредба в областта на наказател-
ното право и наказателния процес785, относно национални 
норми за имената на лицата786, относно национални норми 
за пряко данъчно облагане787, или относно национални нор-
ми, определящи лицата, които имат право да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за Европеи� ски парламент788.

Нима СЕС би могъл да се откаже от богата си практика в 
този смисъл? Практика, която позволява ясно да се установи: 

783 CJCe, 30. 3. 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C-451/03.
784 CJue, 2. 3. 2010, Rotman, С-135/08, т. 41.
785 Виж в този смисъл CJCe, 24. 11. 1998 г. Bickel et Franz, C-274/96, т. 17.
786 CJCe, 2. 10. 2003, Garcia Avello, C-148/02, т. 25.
787 CJCe, 12. 7. 2005, Schempp, C-403/03, т. 19.
788 CJCe, 12. 9. 2006, Espagne /Royaume-Uni, C-145/04, т. 78.
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Правото на ЕС може да оказва въздеи� ствие дори върху мате-
рии, в които ЕС няма компетентност! Респ. във всеки такъв 
случаи�  на въздеи� ствие – обосноваващо наличие на връзка 
между ситуацията и Правото на ЕС – Хартата ще бъде при-
ложима!

7. Последици от разбирането на СЕС за лоялно 
сътрудничество и ефективност (изводи за 
необходимата смелост на националния съдия)
Практиката на СЕС относно съобразеното тълкуване и 

възможността за позоваване пред национален съд на съюз-
ни разпоредби позволяват ясно да се обобщи, че национал-
ният съдия може и трябва да тълкува широко приложно-
то поле на Съюзното право.

7.1. Приложно поле и задължението за съобразено 
тълкуване. Още преди 30 години СЕО изрично вмени на 
националния съдия много същественото задължение за 
съобразено тълкуване789, което дори по отношение на ди-
рективите излиза извън принципа на директния ефект и им 
придава „широка приложимост“, която граничи с разбиране-
то за пълен директен ефект. 

7.1.1. През 1990 г. по делото Мarleasing790 СЕО заключи, 
че националният съдия е длъжен да тълкува националното 
си право в съответствие не само с конкретните общностни 
норми (разбираи�  с директен ефект), но и в съответствие с 
общия смисъл и цел на даден общностен акт (вкл. и дирек-
тива) – воден от разбирането за пълно, еднообразно и ефи-
касно прилагане на Съюзното право в държавите-членки. 

7.1.2. В британската теория тази съдебна практика се пред-
ставя като „принцип на индиректен ефект“ с оглед широката 

789 Или още „съответстващо тълкуване“. Някои автори дори използват 
„конформно тълкуване“ (interprétation conforme), което, ако приемете, вну-
шава онова усещане за комфорт, с което всъщност и съюзният съд иска да 
снабди националния съдия…

790 CJCe, 13. 10. 1990, Marleasing, С-106/89.
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възможност за позоваване на съюзна правна норма. СЕС про-
карва разбирането за принципа на индиректния ефект като 
норма относно тълкуването: националният съдия трябва да 
обвърже доколкото е възможно (без да се стига до тълкува-
не contra legem, при което просто ще е налице противоречие) 
тълкуването на националното си право с относимата съюзна 
правна норма. Това е изискване за коректно (ефективно…) 
прилагане (вкл. просто зачитане, съобразяване) на Съюзно-
то право. 

Този тълкувателен способ позволява да се избегнат (до-
колкото е възможно) случаите на противоречие и е безсилен 
само когато не е възможно да се направи смислено съобразе-
но тълкуване на национална норма (както приема апелатив-
ният съд по националното дело по Мarleasing), национални-
ят съдия ще е длъжен просто да я остави неприложена, спаз-
ваи� ки върховния принцип на примат на Съюзното право.

7.1.3. Особено интересно е, че СЕО установи „тълкува-
телна приложимост“ на всички директиви, според която 
националният съдия, обвързан от задължението за лоялно 
сътрудничество по чл. 10 от ДЕО (днес чл. 4, § 3 от ДЕС), „тряб-
ва да тълкува своето национално право в светлината на те-
кста и целта на директивата, дори да няма директен ефект, 
за да постигне резултата…“791. Така през 1984 г. по делото Von 
Colson СЕО, след като  установява, че директива 76/207 ЕИО 
не предвижда никакво „безусловно и достатъчно конкретно 
задължение“ и оставя на ДЧ „свободата да избират измежду 
различни разрешения“, приема, че „националната юрисдик-
ция следва да даде на закона, приет в изпълнение на дирек-

791 CJCe, 10. 4. 1984, Von Colson, 14/83, р. 26. Виж също Jean-Claude 
Gautron, Droit européen, Dalloz, 1997, 8e édition, p. 162, както и Joël rIdeau, 
Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L.G.D.J., 2006, 6e 
édition, p. 822 и др. Редица автори говорят за „индиректен ефект“ – виж напр. 
trevor C. hartleY, The Foundations of European Community Law, 4th edition, 
Oxford University Press, 1998, p. 211; andrea ott, Fundamental and Basic 
principles – in: andrea ott & kristyn InGlIs (editors), Handbook on European 
Enlargement. A Commentary on the Enlargement Process. T.M.C. Asser Press, Asser 
Instituut, The Hague, 2002, p. 19 et a. и др.
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тивата, ...тълкувание и приложение, съобразени с изисква-
нията на Общностното право“792. 

7.1.4. През 1990 г. тои�  е още по-ясен: „националните 
юрисдикции са длъжни при тълкуването на националните 
разпоредби – предварителни и/или последващи – да ги тъл-
куват доколкото е възможно в светлината на буквата и духа 
на директивата, с оглед постигането на определените в нея 
цели…“793. 

7.1.5. СЕО потвърждава разбирането си за „общия характер 
на задължението за съобразено тълкуване“ през 2003 г. в ре-
шението си по делото Budvar относно чл. 307 от ДЕО (днес чл. 
351 от ДФЕС). Тои�  настоява, че „националната юрисдикция 
е длъжна да провери дали една евентуална несъвместимост 
между Договора (днес ДФЕС – б. м.) и един двустранен дого-
вор (на ДЧ с трета страна – б. м.) може да бъде преодоляна 
чрез даване на този договор на тълкувание, съобразено, до-
колкото е възможно при зачитане на международното право, 
със Съюзното право“ – не само с конкретна директива794!

7.2. разширеното разбиране за приложимост като ос-
нова за широко разбиране за приложно поле. Съществено 
значение за надвишаването на границите на разбирането за 
директен ефект представлява и последователно налаганото 
от СЕО разбиране за „възможност за позоваване пред съд795  
на съюзна правна норма“. 

792 CJCe, 10. 4. 1984, Von Colson, 14/83.
793 CJCe, 13. 10. 1990, Marleasing, С-106/89. В същия смисъл CJCe, 16. 12. 

1993, Wagner Miret, C-334/92, т. 20; CJCe, 30. 4. 1998, Bellone, C-215/97; CJCe, 
22. 9. 1998, Coote, C-185/97, т. 18 ; CJCe, 27.  6. 2000, Oceano Grupo, C-240-
244/98, т. 30.

794 CJCe, 18. 11. 2003, Budvar, С-216/01, т. 169.
Виж още CJCe, 4. 7. 2006, Adeneler et a., C-212/04, т. 111; CJCe, 5. 10. 2004, 

Pfeiffer, C-397/01, т. 119 и CJue, 24. 1. 2012, Dominguez, C-282/10, т. 27.
795 На френски – invocabilité, виж подробно denis sIMon, Le système 

juridique communautaire, Presses universitaires de France, 3е éd., Paris, 2001,  
p. 37 et s. Това понятие трябва ясно да се разграничава от тясното разбиране 
за „прилагане“! Виж подробно в атанас СЕмов, Когато спазваме, прилагаме 
ли? – в: Ст. коСтов, и. СтойнЕв, Хр. ХриСтЕв, Liber amicorum в чест на доц. 
д-р Юлия Захариева, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2020, стр. 88.
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7.2.1. През 1980 г. по делото Commission c/ Belgique СЕО оч-
ертава специфичния характер на позоваването пред съд на 
директива796. През 1982 г. по делото Becker СЕО приема, че 
„във всички случаи, когато конкретни разпоредби от една 
директива изглеждат, от гледна точка на съдържанието им, 
безусловни и достатъчно определени, лицата могат да се по-
зовават на тези разпоредби... срещу всяка национална нор-
ма, несъобразена с директивата, както и когато са годни да 
предоставят на лицата права, които те да могат да противо-
поставят на държавата“797. 

7.2.2. Концепцията обаче се развива в посока на разби-
ране за приложимост на директивите извън въпроса за 
директния ефект. Още през 1974  г., по делото Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen (VNO)798 СЕО приема, че искът 
пред национален съд е допустим, „когато лицето се позовава 
пред национална юрисдикция на разпоредба на директива с 
цел юрисдикцията да провери дали компетентните органи, 
при упражняването на свободата на преценка, предоставе-
на им по отношение на фóрмата и средствата за прилагане 
(транспониране – б. м.) на директивата, са останали в рамки-
те на преценка, определени от директивата“. 

СЕО разкрива и цялостно разбиране за възможност за по-
зоваване на една директива вън и независимо от въпроса за 
директния ефект на неи� ните разпоредби: по делата Kraaijveld799 
и Linster800 СЕО приближава разбирането за „възможност за 
позоваване пред съд“ до теорията за примата и приема, че на-
ционалният съдия е компетентен и длъжен да се произнася 
по съобразността на една национална мярка с Общностното 
право дори по отношение на директивите (респ. техните нор-
ми, които нямат директен ефект) като цяло. 

Националният съдия трябва да остави неприложена една 
национална разпоредба или административна мярка, която 

796 CJCe 6. 5. 1980, Commission c/ Belgique, 102/79.
797 CJCe, 19. 1. 1982, Becker, 8/81, т. 25.
798 CJCe, 1. 2. 1974, VNO, 51/76, т. 24.
799 CJCe, 24. 10. 1996, Kraaijveld, 72/95.
800 CJCe, 19. 10. 2000, Linster, С-287/98.
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е несъвместима с предписанията на една директива и в този 
смисъл да удовлетвори искането на едно частно лице за не-
прилагане по отношение на него на национална норма или 
мярка, независимо, че съответната разпоредба на директи-
вата няма (никакъв!) директен ефект801. 

7.2.3. Като се позовава на собствената си практика по де-
лото VNO802 от 1974 г., СЕО заключава, че „когато една нацио-
нална юрисдикция трябва да провери законосъобразността 
(на дадена национална мярка – б. м.), ...тя може да проверява 
дали националният законодател е останал в границите на 
преценка, определени от директивата“803. Така национал-
ният съдия ще може да ограничи мерките, респ. да остави 
неприложени нормите на националните органи, които про-
тиворечат на общото значение и предназначение на дирек-
тивата, дори и когато те не противоречат на нито една кон-
кретна разпоредба, която да дава право на частните лица да 
поискат това (т.е. няма норма с директен ефект, но се пред-
писва безусловно или достатъчно определено задължение 
за тази държава).

7.2.4. През 1997 г. по делото Intеr-Environnement Wallonie804 
Държавният съвет на Белгия отправя запитване до СЕО дали 
преди да е изтекъл срокът за изпълнение на една директива 
една ДЧ адресат може да приеме несъобразена с нея разпо-
редба. СЕО обаче напомня практиката си по делата Kraaijveld 
и VNO и позоваваи� ки се на принципа за лоялно сътрудни-
чество по чл. 10 от ДЕО (днес чл. 4, § 3 от ДЕС) заключава 
еднозначно, че всяка държава-членка трябва да се въздър-
жа (а това ще рече „не може“) да приема мерки, които биха 
могли сериозно да застрашат постигането на предписания от 
директивата резултат. Нещо повече – СЕО изрично призна-
ва националния съдия за компетентен (разбира се, ако бъде 
сезиран със спор в този смисъл, не и служебно) да прецени 

801 По този въпрос и развитието на практиката виж подробно в Том V.
802 CJCe, 1. 2. 1974, VNO, 51/76.
803 CJCe, 19. 10. 2000, Linster, С-287/98.
804 CJCe, 18. 12. 1997, Inter-Environnement Wallonie, 129/96.
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дали дадена национална норма може сериозно да застраши 
постигането на предписания резултат. 

7.2.5. Така на практика СЕО признава на директивите не 
само и не просто приложимост пред национален съд, незави-
симо от наличието или отсъствието на разпоредби с дирек-
тен ефект, но и допуска своеобразно скрито предварително 
изпълнение – макар и сведено само до невъзможността да се 
приемат противоречащи мерки дори и преди срока за изпъл-
нение на директивата и макар и наглед ограничено в рамки-
те на разбирането за „сериозно застрашаване“ на дължимия 
резултат (преценката за което, разбира се, дължи национал-
ният съдия – а при съмнение отново ще бъде направена от 
СЕС, ако бъде сезиран, и верен на практиката си, тои�  навярно 
ще разтълкува максимално широко...). Съдията Едуард при-
ема по повод трите разгледани дела, че обвързващият ха-
рактер, кои� то Учредителните договори признават на дирек-
тивата, предполага лицата да могат да се позовават на нея 
пред национален съд – „независимо дали черпят от неи� ните 
норми субективни права“805.

7.3. разширяване на възможността за позоваване – 
респ. на приложното поле. СЕО достига в разбирането си за 
възможността за позоваване на директива и до заключения, 
които на практика твърде силно се доближават до предста-
вата за пълен директен ефект! 

През 1996 г. по делото CIA Security International806 СЕО се 
произнася относно деи� ствието на разпоредби на една ди-
ректива, които предвиждат (като краи� на цел) определени 
задължения за частните лица за уведомяване на Комисията. 
СЕО приема, че ако след изтичането на срока за транспони-
ране на директивата дадено частно лице осъществява пове-
дение, което противоречи на определеното от директивата 
дължимо (целено) поведение, отсъствието на изрична на-

805 d. a. o. edWard, Direct effect: Myth, Messs or Mystery – in: J. M. PrInsen  
et a. sChrauWen (éd.), Direct Effect: Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine, 
Groningen, 2002, p. 3.

806 CJCe, 30. 4. 1996, CIA Security International, C-194/94.
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ционална норма (транспонираща предписанията на дирек-
тивата) относно незаконосъобразността на това поведение 
не следва да може да бъде законосъобразно противопоста-
вено на друго частно лице807. 

Това разбиране може да се разглежда като продължение 
на съображенията на СЕО по знаковото дело от 1964 г. Costa 
с/ ENEL, които стават основа на принципа на примат: ако по 
делото от 1964 г. СЕО приема, че на Общностното право не 
може валидно да се противопостави каквато и било нацио-
нална разпоредба, то по делото от 1996 г. СЕО приема, че на 
Общностното право не може валидно да се противопостави 
и каквато и да било... липса на национална разпоредба (коя-
то ако би била приета, би предоставяла на частните лица на-
пример права в отношенията помежду им)808...

7.4. всеобхватност на разбирането на СЕС. Очертаното 
тук разбиране за възможност за позоваване на директива 
трябва да се разбира широкообхватно – ако то се отнася до 
директивата (която по предназначение оставя на ДЧ сво-
бода на преценка), то в още по-голяма степен се отнася до 
регламентите – и общо до всяка норма от Правото на ЕС. Ос-
новното в това разбиране е, че не директният ефект на кон-
кретна разпоредба, а принципът на непосредствената при-
ложимост води до възможността (задължението) последици 
от деи� ствието на Съюзното право да се извличат (зачитат) 
за всяка национална ситуация, за която може да бъде уста-
новена връзка с това право. 

807 CJCe, 30. 4. 1996, CIA Security International, C-194/94, р. 48 и 54
808 Така виж denis sIMon, Le système juridique communautaire, Presses 

universitaires de France, 3е éd., Paris, 2001, p. 402.
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Националният съдия (а преди него всеки, кои� то прилага 
право – вътрешно или съюзно) е длъжен да: 
 прилага годните за прилагане съюзни правни норми;
 прилага приложимите вътрешни правни норми, като 

винаги ги тълкува съобразено с относимото Съюзно право 
(норма, обща уредба, принципи, цели, ценности, дух…);
 не прилага тези вътрешни правни норми, които (дори 

въпреки опит за съобразено тълкуване) противоречат на 
приложима или относима съюзна правна норма (обща уред-
ба, принципи, цели, ценности, дух…);
 и за да постигне всичко това: винаги, във всеки случаи� , 

сам (служебно) да преценява наличието на връзка между 
ситуацията, която стои пред него, и Правото на ЕС.

Тази съвкупност от задължения (но и възможности – 
напр. за адвоката!) представлява съдържанието на ролята 
на националния съдия като съдия на общо основание по 
Правото на ЕС. 

И по-общо: смисъла на деи� ствието на Съюзния правен ред 
в държавите-членки. 

Скромничко казано: 
това е смисълът на Европейския съюз!…
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глава 3
изискване за реална връзка 
с „наглед изцяло вътрешни ситуации“ 

Изложението до тук не бива да създава съмнение – прин-
ципът на ефективност налага изискването във всички 
случаи ВРЪзКАТА дА Е РЕАЛНА.

В практиката на СЕО/СЕС изобилстват и примери на строг 
прочит, при които наглед съществуващата връзка не се 
смята за реална. Защото редица от ценностите, а и от це-
лите на ЕС (респ. на ПЕС) са много общи, те имат ценностна 
връзка с огромен кръг материи (ако не с всички обществени 
отношения, като напр. ценността на демокрацията или на 
правовата държава по чл. 2 от ДЕС), и това би могло да под-
веде националния юрист. 

Съдия Алан Розас определя ясно809: „въпреки значително-
то разширяване на обхвата на прилагане на Съюзното право 
в резултат на еволюиращата природа на съюзното граждан-
ство, фактът, че една ситуация, ако включва ограничения на 
правото на движение и пребиваване, може да се разглежда 
в обхвата на чл. 21 от ДФЕС (базовата разпоредба за право-
то на свободно движение на лицата – б. м.), не означава, че 
всяко нарушаване на основните права на лицето, което е 
осъществило движение в друга ДЧ и така вече е упражнило 
Съюзното право на свободно движение, представлява огра-
ничаване на това право по чл. 21 от ДФЕС и производното 
право“810. 

Така контролът на СЕС продължава да зависи от самото 
основно право (като свобода на пребиваване811, правото на 

809 allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable at 
National Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, Mykolas 
Romeris University, 2012, JURISPRUDENCE, 2012, 19(4), p. 1269–1288, еsp.  
р. 1279.

810 Той посочва, че СЕС не е приел напълно подхода, предложен от гене-
ралните адвокати: напр. през 1992 г. на Франсис Джакобс по делото CJCe, 
30. 3. 1993, C-168/91, Konstantinidis или през 2008 г. на Пойарес Мадуро по 
делото CJCe, 30. 1. 2008, C-380/05, Centro Europa.

811 CJCe, 28. 20. 1975, Rutili, 36/75.



241

семеен живот812 или правото на име813), но „в комбинация с 
националната мярка, която засяга по установим начин 
правото на свободно движение, а не във връзка със самото 
основно право, разглеждано самостоятелно814“. Съответно 
преценката на националния съдия трябва да обхваща едно-
временно (във връзка!) конкретното съюзно основно право 
и националната мярка, която го засяга – т. е. да не е пре-
ценка единствено на конкретното съюзно основно право.

И, разбира се, всяка ситуация, за която не може по разумен 
начин да се установи реална връзка с Правото (компетен-
циите, интересите, целите...) на ЕС – защото не съществува 
никаква поне относима (имаща отношение) съюзна уредба –  
остава извън обхвата на ПЕС и поради това извън приложно-
то поле на ХОПЕС!

1. изключване на случаите „без никаква връзка“ 
1.1. По делото Kremzov Съдът определя, че когато ситуа-

ция (в частност наказанието „лишаване от свобода“) сама по 
себе си „не е свързана по никакъв начин с която и да било 
ситуация, обхваната от съюзните разпоредби“, то съюзната 
защита на основните права е неприложима815. Отсъствието 
на „достатъчна връзка“816 препятства приложимостта на 
Хартата.

1.2. Само месеци след това СЕО даде основни насоки за оп-
ределяне кога ХоПЕС не се прилага, макар самото дело да не 
се отнася до Хартата, а до генералните правни принципи. По 
делото Annibaldi817 (цитирано в Разясненията по чл. 51, § 1) 
СЕО прие, че съответният италиански закон, макар в уредена 
от ПЕС материя, „не цели изпълнение/приложение“ на общ-

812 CJue, 11. 7. 2002, Carpenter, C-60/00.
813 CJCe, 2. 10. 2003, Garcia Avello, C-148/02 – виж и тук по-нагоре.
814 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 71-72.
815 CJCe, 29. 5. 1997, Kremzov, C-299/95, р. 16.
816 “Sufficient connection“…
817 CJCe, 18. 12. 1997, Annibaldi, C-309/96.
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ностна (съюзна) правна норма, а преследва цели, различни 
от тези на ПЕС, т. е. на ЕС (в случая в Общата селскостопанска 
политика), респ. когато съюзна разпоредба не налага задъл-
жения на ДЧ. 

1.3. По-късно по делото Gueye и Salmerón Sánchez Съдът 
приема, че ако една национална мярка „сама по себе си… не 
попада в обхвата на приложното поле на ПЕС (в случая рам-
ковото решение), във всеки случаи�  не може да бъде преце-
нявано в светлината на разпоредбите на Хартата“818, т. е. 
отново игнорира въпроса за „предоставените компетенции“... 

Аналогично СЕС отхвърля преюдициално запитване от 
един португалски съд относно препоръки на Съвета, като 
определя, че те са неотносими към определени национални 
мерки – респ. националните мерки са извън обхвата на Пра-
вото на ЕС819. Тои�  отказва и да преценява за съответствие с 
ХОПЕС на Европеи� ския механизъм са стабилност, за кои� то 
приема,че е международноправен акт извън обхвата на Пра-
вото на ЕС820.

1.4. Само два месеца по-късно по делото Dereci Съдът оп-
редели, че „…с оглед на Хартата Съдът трябва да тълкува пра-
вото на Съюза в пределите на предоставената на послед-
ния компетентност“821. Непосредствено след това обаче тои�  
приема, че „…ако …с оглед на фактите в главното производ-
ство прецени, че положението на жалбоподателя в главното 
производство се урежда от правото на Съюза, запитващата 
юрисдикция ще трябва да провери дали… (отказът да му се 
предостави право на пребиваване – б. м.) накърнява пред-
виденото в член 7 от Хартата право на зачитане на личния 
и семеи� ния живот. Обратно, ако приеме, че положението не 

818 CJue, 15. 9. 2011, Gueye et Salmerón Sánchez, C-483/09 & C-1/10, т. 69.
819 CJeu, Sindicato dos Bancários do Norte u.a., C-128/12. 
820 CJeu, C-370/12, Pringle, т. 179.180. 
821 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 71. Виж също дело CJue, 5. 10. 

2010, McB, C-400/10 PPU, т. 51.
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попада в приложното поле на правото на Съюза…“822 Хартата 
няма да е приложима (и ще се прилага само ЕКПЧ). 

1.5. Остава обаче озадачаващо защо по делото Dereci823 
СЕС отхвърля приложимостта на ХОПЕС, тъи�  като става дума 
за „изцяло вътрешна ситуация“ (фактически поради липса 
на реална връзка с Правото на ЕС), след като по делото Ruiz 
Zambrano824 (само месеци по-рано!) такава връзка е устано-
вена при аналогични условия…

1.6. През ноември 2014 г. по знаковото (във връзка с про-
блема за „социалния туризъм“ и предстоящия тогава бри-
тански референдум) дело Dano СЕС отхвърля приложимост 
на ХОПЕС в случаи, които попадат изцяло в свободата на 
преценка на националните власти (въпреки че привидно 
изглежда, че материята е в обхвата на ПЕС)825.

1.7. …Очевидно самият съюзен съд нерядко подхожда 
твърде предпазливо или просто използва не съвсем ясни 
формулировки. И пак очевидно – прави го съвсем съзнател-
но: „Съдът… избегна създаването на генерални или оконча-
телни дефиниции, макар че може да се установи истинска 
разделителна линия за сферата на прилагане на Хартата. 
Мисля, че такава линия може да се изведе само казуистич-
но и във всички случаи остава трудно да се „затвори“ в една 
проста формула, било доктринална, било юриспруденциал-
на. …Затова се използват различни формули в различните 
решения.“826

822 CJue, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11, т. 72.
823 CJeu, 15. 11. 2011, Dereci, C-256/11.
824 CJeu, 8. 3. 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09.
825 CJeu, 11. 11. 2014, Dano, C-333/13, т. 89-90. В т. 86 СЕС „припомня“, че „в 

преюдициалните производства по чл. 267 от ДФЕС Съдът е овластен да тъл-
кува правото на Съюза единствено в пределите на предоставената на Съ-
юза компетентност (и напомня решението по делото CJeu, 19. 9. 2013, Betriu 
Montull, C-5/12, т. 68 и цитираната съдебна практика).

826 antonio tIzzano, L’application de la Charte des droits fondamentaux à 
la lumière de son art. 51, § 1, Европейски правен преглед, том Х, 10. 10. 2014, 
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2. изключване на случаите с „привидна връзка“ 

Съвсем наскоро СЕС даде ясен пример колко важно е на-
ционалният съдия правилно да прецени приложимото спря-
мо конкретната ситуация право – и всъщност потвърди, че 
ПЕС е неприложимо при само привидна връзка. 

2.1. По делото Х et Х827 материята е изцяло в запазена 
компетентност на държавата и националната юрисдик-
ция иска тълкуване на обхвата на свободната преценка на 
националните власти – респ. за приложното поле на ПЕС. 
Иска се тълкуване на Визовия кодекс на ЕС828 за това „дали 
понятието „международните задължения“ (по чл. 25 на ко-
декса) обхваща всички права, гарантирани от Хартата, респ. 
дали държавата, прилагаи� ки свободна преценка при изпъл-
нението на Визовия кодекс, трябва да спазва ХОПЕС (в част-
ност чл. 4 и/или чл. 18). И преценката е на плоскостта ratione 
personae – дали за определянето на приложимото право има 
значение връзката между кандидата за убежище и ДЧ, къде-
то лицето търси убежище (и затова иска виза). 

2.1.1. Генералният адвокат Менгози приема, че ситуаци-
ята е свързана с ПЕС, въпреки че визираната разпоредба от 
Визовия кодекс оставя свобода на преценка на ДЧ, тъи�  като 
националната преценка (акт) е в приложение на кодекса (т. 
84 от Заключенията) – респ. отново е налице „обвързана сво-
бода“. И изрично определя ratione personae, че „признатите 
с Хартата основни права … са гарантирани на адресатите на 
такива актове (на ДЧ – б. м.), независимо от какъвто и да 
било критерий за териториалност (т. 89). Заслужава да се 

http://evropeiskipravenpregled.eu/lapplication-de-la-charte-de-droits-fonda-
mentaux-dans-les-etats-membres-a-la-lumiere-de-son-article-51-paragraphe-1.

827 CJue (голям състав), 7. 3. 2017, Х et Х, С-638/16 PPU.
828  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета 

от13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс), 
изменен с Регламент (ЕС) № 610/2013 на Европейския парламент и на Съве-
та от 26 юни 2013 г.
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отбележи и прокараното от него същностно разграничение 
между ХОПЕС и ЕКПЧ829. 

2.1.2. СЕС обаче приема, че главният спор не е в прилож-
ното поле на ПЕС – „въпреки че заявленията формално са 
подадени на осн. чл. 25 от Визовия кодекс830 – тъи�  като „бел-
гии� ските органи неправилно са квалифицирали разглеж-
даните в главното производство молби като заявления за 
издаване на визи за краткосрочно пребиваване“831 (а е тряб-
вало да се разглеждат като попадащи под регламентацията 
единствено на вътрешното право на държавата832). 

2.1.3. Това дело е пример и за нетипична юрисдикция 
(белгии� ският Съвет по делата на чужденците – Conseil du 
Contentieux des E� trangers), годна да поиска преюдициално 
заключение по чл. 267 от ДФЕС.

2.2. Ясен пример за липса на връзка с Правото на ЕС в 
материята на несъстоятелността наскоро даде и делото 
Demarchi Gino833. Кредитори на изпаднало в несъстоятелност 
дружество предявяват искове за обезщетение на вредите от 
прекомерната продължителност на производствата по не-
състоятелност. 

829  „…Прилагането на Хартата към положението на жалбоподателите в 
главното производство не зависи и от упражняването на каквато и да е фор-
ма на власт и/или контрол от страна на État belge спрямо тях, противно на 
предвиденото в ЕКПЧ, съгласно член 1 от която държавите – страни по тази 
конвенция осигуряват правата и свободите, определени в част I от нея, „на 
всяко лице под тяхна юрисдикция“ – Заключения, т. 94.

830 Според СЕС става дума за „заявление с предмет, различен от искане 
за издаване на виза за краткосрочно пребиваване“, респ. извън обхвата на 
Визовия кодекс (т. 47).

831 Т. 50.
832 „Законодателят на Съюза не е приел какъвто и да било акт на осно-

вание чл. 79, § 2, буква а) от ДФЕС за условията за издаване от държави-
те-членки на визи или разрешения за дългосрочно пребиваване на граж-
дани на трети страни по причини от хуманитарен характер, поради което 
разглежданите в главното производство заявления се уреждат само от на-
ционалното право“ – т. 44 и в същия смисъл в диспозитива.

833 CJue (опр.), 7. 9. 2017, Demarchi Gino, C-177/17 & C-178/17.
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Запитващата юрисдикция моли Съда да разтълкува дали 
правото на ефективни правни средства за защита и на спра-
ведлив съдебен процес по чл. 47, § 2 от Хартата във връзка 
с чл. 67, 81 и 82 от ДФЕС, допуска приложимата национална 
правна уредба. Според мен доста изненадващо СЕС приема, 
че „посочените от запитващата юрисдикция“ разпоредби от 
ДФЕС, не възлагат на държавите-членки конкретни задъл-
жения и че „деи� стващото право на Съюза не съдържа никак-
ва конкретна правна уредба в тази област“834. Въпреки че 
анализира регламента относно производството по несъсто-
ятелност835!

3. Примери за установено от СЕС
отсъствие на връзка с Правото на ЕС 
в български преюдициални запитвания836

3.1. По делото Естов (2010 г., разгледано подробно по-го-
ре в Дял II, Глава 1) преюдициалното запитване е отправено 
от ВАС не само с доста общи и дори неясни въпроси837, но и СЕС 
констатира, че „определението за преюдициално запитване 
не сочи нито едно конкретно обстоятелство, позволява-
що да се смята, че… (приложимата национална норма – б. м.)  
представлява мярка за прилагане на Правото на Съюза или 
по друг начин е свързано с това право“838.

834 Т. 21-25, 28, 29 и в диспозитива.
835 Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 година относно 

производството по несъстоятелност.
836 Виж в Сборник „Националните съдилища и Правото на ЕС“, Национален 

институт на правосъдието, С., 2018, спец. стр. 467-469.
837 CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10, т. 9, виж подробно в първата 

част.
838 Пак там, т. 14. Националният съдия е длъжен – не само в акта за отпра-

вяне на преюдициално запитване, но и във всеки съдебен акт! – да посочи 
и обоснове установената от него връзка с Правото на ЕС – виж в определе-
нията по CJue (опр.), 1. 3. 2011, Chartry, C-457/09, т. 25 и CJue  (опр.), 22. 9. 
2011, Pagnoul, C-314/10, т. 24.
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3.2. По делото Винков (2012 г.) запитващата юрисдикция 
е обосновала подробно защо вижда връзка на спора по съще-
ство със Съюзното право839. Въпреки това СЕС възразява, че 
„разпоредбите от ДФЕС, чието тълкуване се иска, са адреси-
рани единствено до институциите на Съюза и нито една от 
тях не се отнася до …(приложимите национални норми)840. 
Поради което „не е компетентен да отговори на преюдициал-
но запитване, когато поисканото от националната юрисдик-
ция тълкуване на нормите от правото на Съюза няма никак-
ва връзка с предмета на спора в главното производство и 
посочените разпоредби не могат да намерят приложение в 
него“841. Респ. неприложима е и ХОПЕС...

3.3. По делото Чолакова842 (2013 г.) СЕС установява (в 
противоречие с виждането на АССГ, отправил запитването!) 
пълно отсъствие на връзка с Правото на ЕС, тъи�  като търсе-
ната защита на основно право по силата на Хартата (впрочем 
и на ДФЕС) е неприложима, доколкото се отнася за случаи на 
осъществена свобода на движение, а в конкретния случаи�  не 
е осъществено никакво движение и е налице изцяло вътреш-
на ситуация.

3.4. По делото Петрус (2015 г.) СЕС отхвърля виждане-
то (на Софии� ския раи� онен съд, отправил запитването), че 
чл. 17 ХОПЕС е приложим (за защита на правото на собстве-
ност), тъи�  като „нищо в преюдициалното запитване не 
дава основание да се смята“, че националната мярка (ата-
кувана по делото пред РС) е мярка по прилагане на ПЕС (т. е. 
в приложното му поле), защото пък „нищо в преюдициално-
то запитване не дава основание да се смята, че предметът 
на делото в главното производство е свързан с тълкуването 

839 CJue, 7. 6. 2012, Винков (Vinkov), C-27/11, т. 33-38.
840 Т. 41. Наистина в т. 42 СЕС навлиза в дълбочина на анализа.
841 СЕС препраща и към CJue, 1. 10. 2009, Woningstichting Sint Servatius, 

C-567/07, т. 43 и CJue, 22. 12. 2010, Omalet, C-245/09, т. 11. 
В т. 54 той прави категорична констатация, че „разглежданият в главно-

то производство спор е изцяло вътрешен“.
842 CJue (опр), 6. 6. 2013, Чолакова, С-14/13.
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или прилагането на друга норма от Правото на ЕС“, освен 
съдържащата се в Хартата843.

3.5. По делото Юмер844 (2014 г.) СЕС отхвърля виждането 
(на Адм. съд – Варна) за връзка с ПЕС на спор относно да-
нъка върху доходите на физическите лица, поради което 
не следва да се произнесе по тълкуването на принципите на 
правна сигурност и ефективност (по чл. 20 и 21 ХОПЕС).

3.6. Много отчетлив пример за необходимостта нацио-
налният юрист да е способен ясно да определя прилож-
ното поле на Правото на ЕС – и на ХоПЕС – дава още едно 
българско дело от 2020 г.!845

3.6.1. Инспекцията по труда – Благоевград налага на „МАК 
ТУРС“ АД санкция от 20 000 лв. за непредоставяне на доку-
менти за заплащането на трудовото възнаграждение на ра-
ботник в определен период, на основание чл. 415, ал. 2 от Ко-
декса на труда (за административно нарушение по чл. 402, 
ал. 2). „МАК ТУРС“ АД обжалва наказателното постановление 
пред РС-Благоевград, кои� то решава да отправи до СЕС прею-
дициално запитване за тълкуване на разпоредби от ДЕС, 
ДФЕС и ХОПЕС – за да установи дали са съвместими с тях ре-
левантните разпоредби на Кодекса на труда, които предвиж-
дат наказание без възможност за преценка на индивидуали-
зиращите обстоятелства, в пъти по-високо от наказанията, 
предвидени в Закона за административните нарушения и 
наказания за сходни нарушения.

3.6.2. РС-Благоевград иска от СЕС846 първо тълкуване на 
чл. 5, § 3 от ДЕС относно принципа на субсидиарност. 

Това е много съществен въпрос: целият чл. 5, сам по себе 
си една от наи� -важните разпоредби в Правото на ЕС, тъи�  
като урежда режима на компетенциите (и затова се опреде-

843 CJue (опр), 5. 2. 2015, Петрус, С-451/14, т. 19.
844 CJue (опр), 17. 7. 2014, Юмер, С-505/13.
845 CJue (опр.), 13. 2. 2020, МАК ТУРС, C-376/19.
846 Т. 11.
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ля като „амбреаж“ на съюзния правен ред)847, и има прин-
ципно значение на мяра за определяне на приложното 
поле на Правото на ЕС. Сам по себе си обаче чл. 5 не поставя 
нито една материя в неговия обхват!

3.6.2.1. Според неговия § 2 Съюзът деи� ства само в гра-
ниците на компетенциите, предоставени му от ДЧ чрез УД –  
а материите, в които ЕС има предоставена компетентност 
са изброени изчерпателно (и по категории според обема 
предоставена власт!) в чл. 3-6 от ДФЕС (след ДЛ вече и във 
външните отношения, изрично в чл. 24 от ДЕС). Вече видяхме 
обаче, че Правото на ЕС може да има въздеи� ствие и върху ма-
терии, в които на ЕС не са предоставени компетенции!

3.6.2.2. Параграф 3 позволява на ЕС да деи� ства в области-
те, в които има предоставена компетентност, но не изклю-
чителна, само когато целите (на самия ЕС общо и в конкрет-
ната материя специално – изрично предвидени!) не могат 
да бъдат постигнати достатъчно добре от ДЧ сами – т. е. във 
всички тези материи ЕС има предоставена компетентност, 
но може да я упражни само по изключение (ако ДЧ не мо-
гат да се справят сами), респ. правилото е, че в тези материи 
деи� стват държавите и техните мерки ще са мерки по при-
лагането на Правото на ЕС само ако ЕС е упражнил компе-
тентността си (приел е акт), без това ще представляват из-
цяло вътрешна ситуация! Вече видяхме обаче, че дори когато 
компетентността не е упражнена, ако духът на Правото на ЕС 
(и пак на първо място неговите цели) оказват въздеи� ствие, 
националната мярка отново ще е мярка в приложното поле 
на Правото на ЕС.

3.6.2.3. В края на второто изречение на § 2 е закрепен 
принципът на целесъобразност, а в § 4 – принципът на про-
порционалност: те определят, че никоя мярка (акт) на Съюза 
не може да преследва различна от отредените му (общи или 
специални в отделните материи) цели (ЕС е „целеви съюз“!), 
а дори когато преследва съюзна цел, мярката не трябва да 
превишава необходимото за неи� ното постигане. От това 

847 Виж подробно в атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕПнститут по 
европейско право, С., 2017, стр. 45 и сл.
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следва, че всяка съюзна мярка (норма), която не е целесъ-
образна или пропорционална, е невалидна. Разбира се, та-
кава невалидност може да обяви единствено Съдът на ЕС 
(сезиран с пряк иск по чл. 263 или с преюдициално запитва-
не за валидност по чл. 267 от ДФЕС). Така всяка национална 
мярка в обхвата на такава съюзна норма, ще остане изцяло 
вътрешна – отново обаче с резервата за случаите на общо 
въздеи� ствие на целите на ЕС, които могат да определят една 
национална норма като „мярка в приложното поле на Право-
то на ЕС“ (като мярка в предоставена на ЕС компетентност).

3.6.2.4. Иначе казано: всяка материя, в която ЕС има пре-
доставена компетентност, или която е пряко повлияна от 
такава материя, е „съюзна материя“. За да се поиска обаче 
преюдициално произнасяне на СЕС трябва да бъде устано-
вена „реална връзка“.

3.6.3. Именно такава РС-Благоевград не успява да посочи! 
Вторият му въпрос е за тълкуване на чл. 153, § 2, б. „б“ във 
връзка с § 1, б. „а“ и „б“ от ДФЕС – за да се прецени дали до-
пускат национална правна уредба да урежда налагането на 
еднаква за юридическите лица и физическите лица санкция, 
при това с фиксиран от законодателя минимален размер, без 
да е възможно компетентният съд да променя тази санкция 
в зависимост от конкретния случаи�  и обстоятелства, свърза-
ни с деянието и дееца, каквато възможност е предвидена в 
други норми на законодателството на Република България 
за аналогични неизпълнения на разпореждане на държавен 
орган, както и в общата санкционна уредба на чл. 31 от За-
кона за административните нарушения и наказания. Нацио-
налният  съдия обаче не посочва кои факти по делото попа-
дат пряко в обхвата на тези разпоредби и с това представля-
ват елемент на връзка…

3.6.4. РС-Благоевград иска тълкуване и на чл. 17, § 1 и  
чл. 49, § 3 във връзка с § 1 от Хартата – за да се прецени дали 
националната норма (чл. 415, ал. 2 от КТ), приложима ед-
новременно за физически и юридически лица, съответства 
на точния баланс между общия интерес и изискването за 
защита на правото на собственост по чл. 17 от ХОПЕС и на 
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принципите за съразмерност и пропорционалност на санк-
цията по чл. 49, § 3 от ХОПЕС.

3.6.5. Съдът на ЕС отхвърля запитването като недопус-
тимо – именно и само поради отсъствието на (невъзможност 
от посоченото от националния съдия да се установи) връзка 
с Правото на ЕС!

3.6.5.1. Първи проблем: определението на запитващата 
юрисдикция не съдържа практически никакъв анализ за на-
личието изобщо на връзка между предмета на делото и Пра-
вото на ЕС. Изглежда, че националният съд приема нали-
чието на връзка за очевидно и несъмнено. 

Чл. 9 от Препоръките към националните юрисдикции 
относно отправянето на преюдициални запитвания848 оба-
че определя, че СЕС „може да се произнесе по преюдициал-
ното запитване само ако правото на Съюза е приложимо по 
делото, разглеждано в главното производство“, а самият СЕС 
нееднократно изисква849 запитващата юрисдикция не само 
да посочи „всички относими обстоятелства от фактическа и 
правна страна“, но и ясно да посочи защо (на тяхна основа) 
приема, че „в конкретния случаи�  могат да се приложат раз-
поредби от правото на Съюза“. 

Чл. 19 от Препоръките към националните юрисдикции пък 
изрично определя относно преюдициалните запитвания за 
тълкуване на разпоредба на Хартата, че „от преюдициалното 
запитване трябва все пак ясно и недвусмислено да личи, 
че по делото, разглеждано в главното производство, е прило-
жима норма от правото на Съюза, различна от Хартата“. 

Чл. 94, б. „в“ от Процесуалния правилник на Съда (ППС) 
категорично изисква актът, с кои� то се отправя преюдициал-
но запитване (за България – определение) да „излага причи-
ните, поради които запитващата юрисдикция има въпроси 
относно тълкуването или валидността на някои разпоредби 
на правото на Съюза, както и установената от нея връзка 

848 ОВЕС, 2019, серия C, бр. 380/01, виж на https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_380_R_0001.

849 Виж подробно по-горе.
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между тези разпоредби и националното законодател-
ство, приложимо в главното производство“850.

Без това СЕС не може да определи дали „правното поло-
жение не попада в приложното поле на правото на Съюза“ –  
а когато това не е установено, тои�  няма компетентност да се 
произнесе по преюдициално запитване! 

СЕС изрично припомня851, че „националният съд трябва 
да спазва стриктно изискванията относно съдържанието 
на преюдициалното запитване, посочени изрично в чл. 94 
от ППС852.

Поради това Съдът на ЕС еднозначно отхвърля запитване-
то като недопустимо853, позоваваи� ки се на чл. 53, § 2 от ППС, 
според кои� то Съдът …отхвърля като недопустимо запитва-
не, което очевидно не е от компетентността на Съда854. 

3.6.5.2. Втори проблем: СЕС установява изрично, че:
 цитираните разпоредби от Правото на ЕС (извън Хар-

тата) са неотносими към делото по същество: отнасят се до 
деи� ствията на институциите на Съюза (чл. 5 от ДЕС855) и/или 
представляват (чл. 153 от ДФЕС) правно основание за при-
емането на мерки от ЕП и Съвета и „са явно ирелевантни“ 
(!)856 за решаването на спора в главното производство857;
 и доколкото националният съдия не е посочил никаква 

друга релевантна разпоредба от Правото на ЕС като осно-

850 Т. 17 от мотивите.
851 CJue (опр.), 13. 2. 2020, МАК ТУРС, C-376/19, т. 16.
852 Потвърдено еднозначно съвсем наскоро и по CJue (опр.), 19. 12.  

2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, съединени дела C-140/19, 
C-141/19 и C-492/19-C-494/19, т. 48.

853 CJue (опр.), 13. 2. 2020, МАК ТУРС, C-376/19, т. 62 и диспозитива: „оче-
видно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз“!

854 CJue (опр.), 13. 2. 2020, МАК ТУРС, C-376/19, т. 12. СЕС изрично припом-
ня решенията си по делата CJue, 5. 10 2010, McB., C-400/10 PPU, т. 51 и съв-
сем скоро в CJue (опр.), 8. 5. 2019, IGPR – Brigada Autostrăzi şi misiuni speciale, 
C-723/18, т. 11.

855 CJue (опр.), 13. 2. 2020, МАК ТУРС, C-376/19, т. 18.
856 Именно в смисъла на „относимо право“!
857 CJue (опр.), 13. 2. 2020, МАК ТУРС, C-376/19, т. 20.
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вание за установяване на връзка с Правото на ЕС858, Хартата 
също остава неприложима – доколкото делото по същество 
не се отнася за „прилагане на Правото на ЕС“ по смисъла на 
чл. 51, § 1 от ХОПЕС859!

3.6.6. несъмнените изводи са поне три:
3.6.6.1. Всеки национален съдия по всяко дело (независи-

мо дали страна се е позовала на Правото на ЕС или не) е длъ-
жен да установи – служебно и мотивирано! – дали делото 
има връзка с Правото на ЕС (разбира се, въпреки задълже-
нието на съда служебно да направи това, смятам наи� -малко-
то за необходимо за доброто правосъдие аргументи за на-
личието на връзка да изтъкне поне страната, която иска да 
се позове на Правото на ЕС – респ. аргументи за липсата на 
връзка да изтъкне насрещната страна!).

3.6.6.2. Ако реши, че му е не необходимо преюдициално 
произнасяне на СЕС (независимо дали страна е поискала 
преюдициално запитване или не), ясно и мотивирано да 
посочи (докаже) наличието на такава връзка, за да може 
да ангажира тълкувателната компетентност на СЕС – и дори 
ако запитването ще цели именно изясняване на въпроса 
дали делото има връзка с Правото на ЕС или не, запитването 
трябва ясно и мотивирано да посочва на какво се основават 
съмненията на националния съдия!

3.6.6.3. И да посочи всички разпоредби от Правото 
на ЕС (извън ХОПЕС), които смята за относими към делото 

858 Съдът установява, че „в акта за преюдициално запитване запитваща-
та юрисдикция посочва някои директиви…“ (т. 23), но приема, че „въпреки 
това в акта за преюдициално запитване не са посочени каквито и да 
било обстоятелства, въз основа на които да може да се приеме, че глав-
ното производство се отнася до тълкуване или прилагане на норма от 
правото на Съюза, различна от съдържащите се в Хартата. Всъщност в акта 
за преюдициално запитване по никакъв начин не се установява, че глав-
ното производство се отнася до национална правна уредба, с която се 
прилага правото на Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 от Хартата“ (т. 24).

859 CJue (опр.), 13. 2. 2020, МАК ТУРС, C-376/19, т. 21, където отново 
препраща към CJue (опр.), 19. 12.  2019, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-
Fürstenfeld, съединени дела C-140/19, C-141/19 и C-492/19-C-494/19, т. 13. 
В т. 22 СЕС изрично напомня и делото CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, 
C-617/10, спец. т. 22.
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(като посочи ясно и защо ги смята за относими, т. е. свързани 
с неговия предмет, страни и т.н.).

Това изисква от националния съдия компетентност и 
усърдие. 

Но и посоченият пример в никакъв случаи�  не трябва да 
разколебава националния съдия да отправя преюдициал-
ни запитвания винаги, когато установи дори наи� -малки (но 
уместни) основания за това!

3.7. Същите изводи за драматичната важност на спо-
собността на националния съдия да установи (и посочи) 
връзка с Правото на ЕС (респ. на страните по делото да му 
помогнат, като сами посочат ясно и в пълнота елементите 
на връзка – или с възражение наведат убедителни аргумен-
ти за обратното!) произтичат ясно от съвсем скорошното 
дело Елит Петрол860. 

3.7.1. Окръжният съд на Видин отправя преюдициално 
запитване за тълкуване на чл. 2 от ДЕС, чл. 67, § 1 от ДФЕС 
и разпоредби на регламента относно производството по не-
състоятелност, във връзка с чл. 17, § 1, чл. 20 и чл. 47, § 2 от 
ХОПЕС, и на две директиви. Делото по същество е спор меж-
ду „КТБ“ АД в несъстоятелност и „Елит Петрол“ АД относно 
прихващане на задължения. 

3.7.2. Същественият проблем е съмнението на запитва-
щата юрисдикция относно съответствието на някои българ-
ски законови разпоредби с правото на Съюза861. И поставени-
те въпроси са от много съществено значение общо за право-
вия ред и върховенството на правото. В частност се поставят 
въпроси, като „може ли националният съд директно да се 
позове и да приложи чл. 2 от ДЕС, ако установи, че начинът, 
по кои� то националната разпоредба …нарушава ценността 
„правова държава“ и принципите, на които същата се осно-
вава?“ и „кои са критериите и условията, които национал-
ният съдия следва да приложи, когато извършва тълкуване 
дали ценността „правова държава“ по чл. 2 от ДЕС допуска 

860 CJue (опр.), 15. 1. 2020, Елит Петрол, C-647/18.
861 Т. 18 във вр. с предходните.
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приемане на национална разпоредба като… (§ 5 от ПЗР на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата 
несъстоятелност)?“862. И още нещо съществено: „дали прило-
жимите разпоредби… (на регламента), във връзка с чл. 2 от 
ДЕС, относно производството по несъстоятелност могат да 
се тълкуват систематично във връзка с основните права по 
…Хартата?“863. И ако отговорът е положителен, „допустимо 
ли е прилагането на (тези) права в производство по несъсто-
ятелност, образувано в държава членка?“864 – т. е. дали такова 
съдебно производство попада в приложното поле на ХОПЕС.

3.7.3. Съдът на ЕС обявява запитването за недопустимо –  
въпреки неговата несъмнена важност както И въпреки на-
глед очевидната връзка между предмета на делото и Пра-
вото на ЕС! Именно и само защото връзката не е доказана в 
запитването…

3.7.4. Посочената в запитването директива „не е приложи-
ма към спора в главното производство“ пред националния 
съд865 (тои�  не попада в „нейното приложно поле“) – т. е. на-
ционалният съдия не е съумял изобщо да разчете при-
ложното поле на съюзния акт и неправилно е приел, че 
фактите по делото пред него попадат в това поле (тои�  не е 
поискал от СЕС тълкуване на директивата за определяне на 
приложното и�  поле). 

3.7.5. Посоченият регламент пък е неприложим, защото 
„...актът за преюдициално запитване не съдържа нито изис-
кваното изложение (виж надолу т. 3.6.7.), нито обяснение за 
връзката, която може да съществува между (разпоредбите 
на регламента) и разглежданото в главното производство 
национално законодателство“866. Това „лишава Съда от въз-

862 Т. 19, 1, „в“ и „г“.
863 Всъщност: „дали визираната в тях защита следва да бъде тълкувана в 

смисъл, че не допуска национална норма, която извънредно преурежда об-
ществените отношения в полза на конкретно посочен от законодателя кре-
дитор на несъстоятелността с обратна сила?“.

864 Т. 19, 2, „а“ и „б“.
865 Т. 22-24.
866 Т. 36. Съдът припомня скорошното си решение по делото CJue, 7. 11. 

2019, UNESA et a., съединени дела C-80/18 – C-83/18, т. 35.
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можността да провери дали тези разпоредби са приложими 
към спора в главното производство и да даде полезен от-
говор на запитващата юрисдикция“ – а очевидно и показва 
невъзможност (неспособност?) самият национален съдия 
изобщо да определи дали Съюзното право е приложимо/
относимо, респ. дали трябва да се съобразява с него. „Пре-
доставените от запитващата юрисдикция данни не дават 
възможност да се определи ясно дали производството …по-
пада в приложното поле на (регламента), дори само ratione 
temporis“867. А пък „в акта за преюдициално запитване не са 
указани никакви данни относно установената в него връзка 
между посочените разпоредби и приложимото национално 
законодателство към спора в главното производство“868.

3.7.6. Забележете: въпреки че може да се смята, че връзка 
с регламента несъмнено има! И макар да смятам, че в случая 
СЕС проявява краи� на – и не особено продуктивна… – стро-
гост в разбирането за необходимото съдържание на едно 
преюдициално запитване, настоявам много ясно да се разбе-
ре, че страните – по всяко дело! – трябва да се постараят мак-
симално рано в хода на делото (за да могат евентуално да 
извлекат всички последици) да изяснят (и докажат!) връз-
ката му с Правото на ЕС, респ. ако не направят това, съдията 
е длъжен служебно да го направи сам! И да се мотивира ясно, 
конкретно и в пълнота. А ако сметне за необходимо да оп-
рави запитване до СЕС – да изложи в определението както 
релевантните за Правото на ЕС факти (и национални правни 
норми), така и основанията за установяване на връзка меж-

867 Т. 31, където четем (травмиращо…), че запитващата юрисдикция дори 
„не е посочила датата на откриване на производството по несъстоятелност, 
…а …регламентът е приложим само към производствата по несъстоятел-
ност, открити след 26 юни 2017 г.“. „Във всички случаи от акта за преюди-
циално запитване не е видно, че членове 7 и 8 от този регламент, посочени 
от запитващата юрисдикция, …биха могли да бъдат релевантни за делото в 
главното производство“ (т. 33).

Възможно ли е националният съдия (и адвокатите на големите стопан-
ски субекти – страни по делото пред него!) изобщо да не са прочели/забеля-
зали тази разпоредба на приложимия според него регламент?!...

868 Т. 35.
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ду тях и ПЕС (представено именно и само с конкретни нор-
ми/актове). Когато пред него възникне основателно съмне-
ние именно относно наличието на такава връзка – отново да 
обоснове по каква причина иска тълкуване на съюзни норми 
с оглед установяване на връзка (напр. тълкуване на прилож-
ното поле на съюзен акт/норма). 

3.7.7. Ще го повторя ясно: изискванията към преюди-
циалното запитване са всъщност изисквания към вся-
ко съдебно произнасяне – по всякакво дело! – съдията е 
длъжен (ако трябва служебно) да установи и посочи всички 
елементи на връзка на делото с Правото на ЕС, след което да 
се съобрази с всички произтичащи последици (прилагане на 
приложимите съюзни норми, съобразено с относимите съ-
юзни норми тълкуване на приложимите национални норми, 
а при противоречие между тях – неприлагане на национал-
ните норми, неизменно в целия ход на делото и прилагане/
спазване на ХОПЕС!

3.7.8. Именно затова Големият състав на СЕС намира за не-
обходимо за пореден път да припомни (на неориентираните 
национални съдии869…) азбучни елементи на производ-
ството за преюдициално запитване.

3.7.8.1.  СЕС дава само тълкуване, „което да е от полза за 
запитващата юрисдикция“, поради което е задължител-
но тя  ясно и в пълнота „да определи фактическия и правен 
контекст, в кои� то се вписват поставените от нея въпроси, 
или наи� -малко да обясни фактическите хипотези, на които 
те се основават“. Което изисква на първо място „да посочи 
конкретните причини, поради които има колебания относ-
но тълкуването на някои разпоредби от правото на Съюза и 
смята за нужно да постави преюдициални въпроси на Съда. 
Необходимо е запитващата юрисдикция да даде минимални 
разяснения относно причините да иска тълкуване именно на 

869 Нека признаем – далеч не само в новите ДЧ (категорично не само в 
България, което пък не може да ни успокоява) – напр. по цитираното от са-
мия СЕС съвсем скорошно дело CJue (опр.), 11. 7. 2019 г. RM et SN c/ Agrotiki 
Trapeza Ellados, C-262/19, запитването е отправено от юрисдикция от Гър-
ция, членуваща в ЕС от 40 години! И все пак…
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посочените от нея разпоредби от правото на Съюза, както и 
относно връзката, която установява между тези разпоред-
би и националното законодателство, приложимо към раз-
глеждания от нея спор“870.

3.7.8.2. Съгласно чл. 94 от Процесуалния правилник на 
Съда (несъмнено обвързващ за правните субекти източник) 
СЕС може да се произнесе само ако запитването съдържа 
„кратко изложение на предмета на спора и на релевантните 
факти, така както са установени от запитващата юрисдик-
ция, или поне изложение на фактите, на които се основават 
въпросите“, „съдържанието на приложимите в случая нацио-
нални разпоредби и ако е необходимо — релевантната на-
ционална съдебна практика“, както и изложение на „причи-
ните, поради които запитващата юрисдикция има въпроси 
относно тълкуването или валидността на някои разпоред-
би на правото на Съюза, както и установената от нея връзка 
между тези разпоредби и националното законодателство, 
приложимо в главното производство“871.

3.7.8.3. И пак за да помогне, припомня, че „същите изиск-
вания са посочени и в Препоръките на Съда на Европеи� ския 
съюз към националните юрисдикции относно отправянето 
на преюдициални запитвания“ (акт без формална правна 
сила, но с несъмнена задължителност като резюмиран ката-
лог на изведените в практиката на СЕС изисквания и прави-
ла за преюдициалното производство)872. 

3.7.9. Неизбежно щом не може да установи връзка на де-
лото пред националния съдия с нито една от посочените в 
запитването норми от Правото на ЕС, СЕС не може да уста-

870 Т. 26, където именно препраща към CJue (опр.), 11. 7. 2019 г. RM et SN 
c/ Agrotiki Trapeza Ellados, C-262/19, спец т. 12.

871 Т. 27, където СЕС препраща към скорошното дело CJue (опр.), 7. 11. 
2019, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca et a., C-569/19, т. 5.

872 Т. 28. Включително защото изпълнението на тези изисквания е гаран-
ция за справедлив съдебен процес – както пред СЕС, така и безусловно 
пред самата национална юрисдикция – именно те позволяват на страните 
(пред СЕС заинтересуваните субекти) да представят становища – вкл., ако 
не на първо място именно относно наличието на връзка между ситуацията/
правото в ДЧ и Правото на ЕС.
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нови и никаква връзка с ХоПЕС873! „Приложимостта на раз-
поредби от Хартата би могла да бъде установена само ако са 
приложими други разпоредби от правото на Съюза“874. Без 
това „запитването е явно недопустимо“875, респ. прилагането 
на ХОПЕС по делото по същество – невъзможно!

3.7.10. Може да се обобщи, че е възхитителна и насърчава-
на от самия СЕС всяка инициативност на всеки национален 
съдия да потърси преюдициалното съдеи� ствие на колегите 
си от съюзната юрисдикция. Инициативност, която обаче ес-
тествено – и неизменно – трябва да се основава на „етика на 
отговорността“876, изразяваща се в компетентно усилие за 
справяне с всички, изведени в практиката на същия съюзен 
съд изисквания… Ролята на СЕС е да дава отговор на въпрос, 
с кои� то националният съдия обективно не може да се спра-
ви, а не да върши работата, която питащият сам не е свър-
шил… Задължение на националния съдия – дори ако изобщо 
не търси съдеи� ствие от СЕС – е по всяко дело сам да устано-
ви и мотивирано да аргументира елементите на връзка с 
Правото на ЕС (или отсъствието на такива, ако страна се е 
позовала на такава връзка и последиците от нея)877. Без това 
съдебният процес ще бъде изначално опорочен…

…В заключение можем да приемем, че не всяко сходство, 
близост, аналогия или друго подобие е достатъчно, за да оп-
ределим една съюзна правна норма за относима, респ. ХОПЕС 

873 Т. 37, където Съдът препраща към CJue, 7. 11. 2019, UNESA et a., съеди-
нени дела C-80/18 – C-83/18, т. 36. 

874 Т. 41.
875 Т. 42.
876 По израза на зам.-председателя на Държавния съвет на Франция Жан-

Марк Сове – Jean-Marc sauVé, La protection des droits fondamentaux au niveau de 
l’Union européenne et des Etats membres, Propos introductifs, XXVème Congrès de la 
Fédération internationale de droit européen (FIDE), Tallinn, 30 mai – 2 juin 2012.

877 Задължението за изрично и конкретно мотивиране на евентуален от-
каз на национален съдия да отправи преюдициално запитване до СЕС е на-
рушение и на ЕКПЧ – според ЕСПЧ!, виж Schipani v. Italy, 21. 7. 2015 г. и Dhahbi 
v. Italy, 8. 4. 2014 г., подробно виж в атанас СЕмов, Преюдициалното запит-
ване. Производството за преюдициални запитвания като гарант за добро 
правосъдие и за реализация на основното право на гражданите на достъп 
до съд. , сп. „Общество и право“, бр. 3/2016, стр. 3-22 и бр. 4/2016, стр. 3-19.
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за приложима. Както не е достатъчно мълчаливо да презу-
мираме наличието на такава връзка. Именно затова смятам 
въпроса за установяването на реална връзка за толкова съ-
ществен за всеки юрист.

А ключово за способността му да прецени е разбирането 
за „релевантност“!

4. значението на понятието „релевантен“ 
за установяването на „реална връзка“
„Хартата се прилага единствено когато случаят засяга не 

само разпоредба на самата Харта, но и друга норма на Съюз-
ното право878. Такава може да бъде разпоредба или принцип 
на съюзното първично или производно право, които са пря-
ко879 релевантни към случая“880.

Давам си ясно сметка, че обясняването на критериите за 
връзка е затруднено и от езикови ограничения. И при цялата 
ми убеденост в необходимостта да се пази езикова чистота 
и по-общо да се спазва езикова етика, намирам в случая за 
особено полезно използването на чуждица с латински про-
изход: релевантен.

Всеки юрист носи в съзнанието си ясна грамотност относ-
но това понятие. То е и универсално (с ясно еднакво съдър-
жание) навярно на всички езици. Разбира се, на български 
език „релевантен“ почти напълно съответства на израза 
„относим“. По-горе обаче неведнъж настоях за практически 
важното разграничение между случаите на приложимост 
(пряка) и относимост (косвена приложимост) на ПЕС в ДЧ. 
Затова се изкушавам тук да използвам именно израза „реле-
вантен“ в  общия смисъл на „имащ отношение“.

878 Виж изрично напр. в българското дело CJue (опр), 5. 2. 2015, Петрус, 
С-451/14, т. 19.

879 Или косвено, но реално, поради реална връзка, близост, въздействие…
880 allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable 

at National Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, 
Mykolas Romeris University, 2012, Jurisprudence, 2012, 19(4), p. 1269–1288, 
spec. 1277. Италикът е на автора, подчертаването – мое.
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4.1. всяка съюзна норма, имаща отношение към... 
релевантна към една ситуация в дЧ ще е всяка съюзна 
правна норма, която има отношение към тази ситуация. 

4.1.1. Такава съюзна норма може да бъде: 
 пряко приложима: националните власти (в определени 

случаи и самите частни лица, напр. работодатели, производи-
тели, търговци и т.н.) са длъжни да приложат именно и само 
тази съюзна норма (напр. разпоредба на регламент, норма на 
УД, по-общо всяка норма с директен ефект, но и не само).
 косвено приложима: националните власти (и/или част-

ните лица) прилагат вътрешна правна норма, но само ако тя 
не противоречи (съгласно принципа на примат) на съюзна, 
която има отношение, или поне като осъществят съответства-
що тълкуване на приложимата вътрешна норма. Една съюзна 
разпоредба ще бъде косвено приложима в материи, които са 
уредени от вътрешното право, но имат отношение към (връз-
ка с, релация с, значение за) материя (не просто разпоредба!), 
уредена от Съюзното право. Наи� -очевидният скорошен при-
мер за това разбиране беше делото Akerberg881, където нацио-
нална наказателноправна уредба се прилага в случаи, свърза-
ни с Правото на ЕС (финансовите интереси на ЕС, респ. реле-
вантните директиви за ДДС) – поради което Съюзното право 
е относимо, което пък прави Хартата приложима. 

4.1.2. Иначе казано: Правото на ЕС е приложимо право във 
всички ДЧ. Когато една ситуация (дело) има връзка с (отно-
шение към) уредена от Съюзното право материя, Съюзното 
право е „приложимо право“ в тази ситуация (дело). Ако от-
носимата съюзна разпоредба е годна за пряко прилагане, тя 
ще бъде приложима – и ситуацията ще бъде уредена (а де-
лото – решено) именно (понякога само!) на основание тази 
разпоредба. Ако относимата съюзна разпоредба не е годна за 
пряко прилагане, приложена ще бъде вътрешна правна нор-
ма, а съюзната ще бъде само относима – но ситуацията (де-
лото) трябва да бъде съобразена с нея, напр. като приложи-
мата национална норма се тълкува съобразено с относимата 

881 CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10.
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съюзна, а ако е налице противоречие, като тази национална 
норма не се приложи.

4.1.3. когато една ситуация в дЧ е уредена едновре-
менно от действащи съюзна и национална норма, се спаз-
ват 3 прости правила:
 ако съюзната е годна за прилагане (приложима), се 

прилага именно и само тя (напр. норма на регламент), дори 
националната да е напълно идентична (без никакво проти-
воречие) и въпреки че формално е приложима норма. Това 
произтича от общото задължение на ДЧ да прилагат съюз-
ните норми (по арг. от принципа на лоялно сътрудничество 
по чл. 4, § 3 от ДЕС и от принципа на ефективност по чл. 19 
от ДЕС). Ако националната норма противоречи на съюзната, 
трябва да бъде оставена неприложена (въпреки че формал-
но е „приложима норма“) – както произтича от принципа на 
примат. В този случаи�  „на неи� но място“ ще се приложи съюз-
ната (примат по заместване или по субституция);
 ако съюзната норма не е годна за прилагане – не е са-

моизпълнима или поне няма директен ефект (и е само „отно-
сима“, но не и „приложима“), се прилага националната норма, 
но само в светлината на относимата съюзна (чрез съответ-
стващо/конформно тълкуване);
 ако обаче националната (приложима) норма проти-

воречи на съюзната (относима) – макар и само косвено (или 
„тълкувателно“: съюзната норма не урежда пряко точно това 
обществено отношение, но има отношение към него, влия 
му – и „не търпи“ подобна национална уредба) – тя трябва да 
бъде оставена неприложена (въпреки че съюзната не е годна 
да бъде приложена „на неи� но място“). Това е наи� -пряката по-
следица от принципа на примата (и в случая говорим за при-
мат по отместване или отстраняване, преклудиране882).

4.2. „релевантност“ като „достатъчна свързаност“. Оче-
видно преценката на националните власти (в наи� -голяма 
степен на националния съдия) се свежда до установяване 

882 Във френскоезичната доктрина „рrimauté d’éviction“… Виж подробно в 
атанас СЕмов, Правна система на ЕС, ИЕП, С., 2017, стр. 581 и сл.
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дали дадена съюзна правна уредба е релевантна към ситу-
ацията. А тя ще е релевантна, ако е „достатъчно свърза-
на“883, ако има „видимо“ или „съществено“ отношение. Една 
материя ще в обхвата от ПЕС, дори само ако е свързана, 
„сродна“, близка, с материя, уредена от ПЕС.

4.2.1. Особено типичен пример за свързаност – на основа-
та на принципа на ефективност, без СЕС изрично да се позо-
вава на него – са случаите, когато единствено приложима-
та вътрешна правна норма има значение (напр. улеснява 
или препятства, както в случая) – дори и косвено – за реа-
лизирането на произтичащо от ПЕС субективно право. По де-
лото Delvigne884 СЕС потвърждава, че „когато дадено правно 
положение не попада в приложното поле на правото на Съ-
юза, …евентуално посочените разпоредби на Хартата сами 
по себе си не биха могли да учредят такава компетентност“ 
(на СЕС да се произнесе по преюдициално запитване) – респ. 
делото няма връзка с ПЕС. Франция, Испания и Обединеното 
Кралство настояват именно това: че конкретният случаи�  е 
извън приложното поле на ПЕС и приложимо е национално 
право885, което „не представлява прилагане на правото на 
Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 от Хартата“886. 

4.2.2. Нека специално обърнем внимание – става дума за 
лишаване на лице от право да гласува в изборите за Евро-
пеи� ски парламент – факт, кои� то сякаш сам по себе си авто-
матично прави всеки въпрос, свързан с упражняването на 
това право, свързан с Правото на ЕС. Още повече, че освен 

883 Естествено, някой може да ме обвини, че обикалям в кръг. Вижте оба-
че израза на съдия Розас: „The test should once again be whether the Union 
law clause is sufficiently relevant to be applied and, if need be, interpreted in 
the litigation at hand“ – allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental 
Rights Applicable at National Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/
jurisprudencija, Mykolas Romeris University, 2012, Jurisprudence, 2012, 19(4), p. 
1269–1288, spec. 1278.

884 CJue (голям състав), 6. 10. 2015, Delvigne, С-650/13, т. 26
885 Предмет на спора по същество е разпоредба на френския изборен ко-

декс във връзка с наказателния кодекс, който пък предвижда възможност 
лица, осъдени за тежко престъпление, с присъда да бъдат лишени от граж-
дански права, вкл. активно и пасивно избирателно право (р. 8-13).

886 P. 24.
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по силата на чл. 14, § 2 от ДЕС (избиране на ЕП на основата 
на всеобщо пряко избирателно право), участието в избори за 
ЕП е уредено в съюзен производен правен източник (Акт за 
избиране на представители в Европеи� ския парламент 887). И 
спорът в главното производство е за това дали лишаването 
на г-н г-н Delvigne от право на глас – по силата на приложима 
вътрешна правна норма – е съобразено с Правото на ЕС.

4.2.3. Съдът определя, че положението на лицето („граж-
данин на Съюза“) „попада в приложното поле на правото на 
Съюза“888.  И подчертава, че „чл. 8 от Акта от 1976 г. пред-
вижда, че при спазване на разпоредбите на този акт избира-
телната процедура във всяка една от държавите-членки се 
урежда от разпоредбите на националното право“889. Включи-
телно като напомня890, че чл. 1, § 3 и чл. 8 от Акта от 1976 г. 
не определят ясно и точно кои са тези лица и поради това …
определянето на носителите на това право е от компетент-
ността на всяка-държава членка при спазване на правото на 
Съюза“891. ключово е именно това уточнение „при спазва-
не на правото на Съюза“ – относно конкретния елемент на 
правоотношението няма приложима съюзна правна норма, 
но приложимите вътрешни норми трябва да бъдат съобра-
зени (да се тълкуват и прилагат съобразено) с относимите 
съюзни правни норми (актът като цяло и отделни негови 
разпоредби). И „при упражняването на тази компетентност 
държавите членки са длъжни да гарантират“892 това! Поради 
което в конкретния случаи�  макар че се прилага единствено 
вътрешното право, вътрешните разпоредби, които несъм-

887 Акт за избиране на представители в Европейския парламент чрез все-
общи преки избори, приложен към Решение 76/787/EОВС, EИО, Eвратом на 
Съвета от 20 септември 1976 г., изменен с Решение 2002/772/ЕО, Евратом на 
Съвета от 25 юни и 23 септември 2002 г. 

888 Р. 28.
889 Р. 29.
890 Като се позовава на своите решения по делата в решения CJue (голям 

състав), 12. 9. 2006, Espagne/ Royaume-Uni, C-145/04, p. 70 и 78 r и CJue (го-
лям състав), 12. 9. 2006, Eman et Sevinger, C-300/04, p. 43 et 45.

891 Р. 31, подчертаването навсякъде е мое.
892 Р. 32.



265

нено изобщо не са приети във връзка с (за изпълнение/
прилагане на) Правото на ЕС, представляват  мерки по 
прилагането на ПЕС, респ. всеки, който ги прилага, „при-
лага правото на Съюза по смисъла на чл. 51, § 1 от Харта-
та)! Защото са необходими за (свързани с) реализирането на 
субективно право, произтичащо от съюзния правен ред!

4.2.4. Нека го подчертаем: връзката на въпроса за избира-
телните списъци и упражняването на правото на глас в избо-
ри за ЕП е не просто реална, пряка и дори съществена. Учас-
тието в тези избори не просто е право, произтичащо от ПЕС, 
но и е уредено в производен съюзен правен източник. Дори 
в този източник конкретният елемент от сложното правоот-
ношение да не е уреден, всеки такъв елемент попада в обхва-
та на акта – и следва да се тълкува и прилага в съответствие 
с него, а ХОПЕС е несъмнено приложима на общо основание.

4.2.5. В краи� на сметка СЕС не установява противоречие на 
приложимата вътрешна правна уредба с относимата съюз-
на – но дава ясна индикация за необходимото (и в случая –  
правилно приложено от френската юрисдикция893) разбира-
не за косвена, но реална (достатъчна) връзка на вътрешна 
разпоредба с Правото на ЕС.

4.3. дори „свързана по друг начин“. СЕС приема, че няма 
да попада „в обхвата на ПЕС“ национална мярка, която не е 
мярка по прилагането (имплементацията) ИЛИ „не е свърза-
на по друг начин с ПЕС“ (респ. „не представя други елементи 

893 Въпреки че не е сметнала за нужно добре да аргументира: „национал-
ният съд не посочва никаква разпоредба от правото на Съюза, въз основа на 
която да може да се установи наличието на връзка между това законодател-
ство и правото на Съюза“ – р. 24. Решението е интересен пример и за това, че –  
в известно отклонение от практиката си по този въпрос (виж обратното в 
българското дело CJue, (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10) – СЕС не смята 
за нужно да акцентира върху липсата в акта за преюдициално запитване на 
анализ/аргументи за връзката между приложимото вътрешно право (ситу-
ацията) и съюзното…
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на свързаност с ПЕС“894). Особено ценни са изводите от бъл-
гарските дела Винков и Естов.

4.3.1. Преюдициалното запитване по делото Естов895 е 
отправено от Върховния административен съд и Съдът на ЕС 
констатира, че „определението за преюдициално запитване 
не сочи нито едно конкретно обстоятелство, позволяващо 
да се смята, че решението на Министерския съвет… предста-
влява мярка за прилагане на правото на Съюза или по друг 
начин е свързано с това право“896. Изводът е ясен: една ситу-
ация/вътрешна мярка ще попада в обхвата на Правото на ЕС 
ако е „мярка по прилагането му“ или „е свързана с него по 
друг начин“!

Разбира се, и още един извод е категоричен: национални-
ят съдия е длъжен (служебно!) – на само в акта за отправяне 
на преюдициално запитване, но и във всеки съдебен акт! – 
да посочи и обоснове установената от него връзка с Правото 
на ЕС897. Това задължение е още по-категорично, когато при-
ема за приложима Хартата на основните права на ЕС! 

Разбира се, СЕС не пропуска да напомни, че „според по-
стоянната съдебна практика изискванията, произтичащи от 
защитата на основните права, обвързват държавите-членки 
във всички случаи, когато прилагат правото на Съюза, и те 
са длъжни898 да спазват тези изисквания“899.

894 “…Is not ‘connected in any other way with Union law’“ (англ.); „ …ou présent 
d’autres éléments de rattachement au droit de l’Union“ (фр).

895 CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10
896 CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10, т. 14.
897 Виж в същия смисъл и CJue (опр.), 1. 3. 2011, Chartry, C-457/09, т. 25; 

CJue (опр.), 22. 11. 2011, Pagnoul, C-314/10, т. 24.
898 И отново влудяваща небрежност в българския превод: използваният 

съвсем неангажиращ израз „доколкото е възможно“ е напълно неточен – на 
всички други езици присъства ясното разбиране за максималната възмож-
на степен (dans toute la mesure du possible (фр.); to the fullest extent possible 
(англ.); con ogni mezzo (италиански); w najszerszym możliwym zakresie (пол-
ски))… Що за безотговорност е това?!

899 CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10, т. 13. СЕС напомня и CJCe, 
11. 10. 2007, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, C-117/06, т. 78 и цитираната съ-
дебна практика.
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4.3.2. По делото Винков900 ситуацията е още по-интерес-
на: освен, че е отправено по повод административно дело за 
обжалване на глоба от 20 лв., поставя пред СЕС и въпрос за 
тълкуване на ЕКПЧ901, а и доста общи въпроси за Съюзното 
право902. Запитващата юрисдикция тук е обосновала под-
робно своето виждане за връзка на спора по същество със 
Съюзното право903. Въпреки това СЕС възразява, че „за раз-
поредбите от ДФЕС, чието тълкуване се иска, следва да се 
отбележи, че след като всички те са адресирани единствено 
до институциите на Съюза и нито една от тях не се отнася до 
системата на наказанията, приложими по отношение на на-
рушенията на правилата за движение по пътищата, те не са 
приложими по делото в главното производство“904. В краи� на 
сметка тои�  потвърждава практиката си, като заключава, че 
„не е компетентен да отговори на преюдициално запитване, 
когато поисканото от националната юрисдикция тълкуване 
на нормите от правото на Съюза няма никаква връзка с 
деи� ствителността или с предмета на спора в главното произ-
водство и посочените разпоредби не могат да намерят при-
ложение в спора, предмет на главното производство“905. 

4.3.3. Понякога СЕС се задоволява да установи, че не е ком-
петентен да се произнесе (по едно преюдициално запитване), 
просто защото националната мярка (за която се отнася запит-
ването) не представлява „мярка по прилагането на ПЕС“906.

900 CJue, 7. 6. 2012, Антон Винков, C-27/11.
901 CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10, т. 1.
902 Напр. „Следва ли […] приложимите норми по националното право, 

като тези по главното производство, …да се тълкуват за съответствие с раз-
поредбите, предвидени в Договорите и в приетите въз основа на тях мерки 
по Правото на ЕС в областта „пространство на свобода, сигурност и правосъ-
дие“, евентуално и/или в областта „транспорт“?“ – т. 39, подчертаването мое.

903 Т. 33-38.
904 Т. 41. Наистина в т. 42 СЕС навлиза в дълбочина на анализа.
905 СЕС препраща и към CJCe, 2. 10. 2009, Woningstichting Sint Servatius, 

C-567/07, т. 43 и CJCe, 22. 12. 2010, Omalet, C-245/09, т. 11. 
В т. 54 той прави категорична констатация, че „разглежданият в главно-

то производство спор е изцяло вътрешен“.
906 Виж постановените в един и същи ден определения: CJue (опр.),  

14. 12. 2011, Corpul National al Politistilor, C-434/11, т. 15-16; CJue (опр.),  
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Можем да се задоволим и като потърсим разликата (ню-
анс?) между мярка „по прилагане“ на ПЕС и мярка „в обхва-
та на“ ПЕС. Това ще е разликата между ситуация, „уредена от 
ПЕС“ (спрямо която се прилага съюзна норма или вътрешна 
норма по транспониране), и ситуация „обхваната от ПЕС“ (къ-
дето се прилага вътрешна норма, която не е мярка по прила-
гане, още по-малко по транспониране, но има отношение към 
…постигането на пълен/полезен ефект на съюзната уредба).

4.3.4. Така за нас остава наложителният извод, че не вся-
ко сходство, близост, аналогия или друго подобие е дос-
татъчно, за да установим релевантност, връзка и респ. при-
ложимост (относимост) на Съюзното право. Поради това не-
обходимата смелост (дързост, ентусиазъм) на националния 
съдия задължително трябва да бъдат съчетани с разумен 
прочит. И, разбира се, да приемем, че във всички случаи е 
по-добре да надделее смелостта907 – защото при отправяне 
на запитване до СЕС може да се получи полезен отговор, а в 
наи� -лошия случаи�  ще се получи отговор за липса на връзка с 
Правото на ЕС.

4.4. обхват на „релевантността“. Релевантната съюзна 
правна норма може да бъде материална (конкретна разпо-
редба в конкретна материя) – като чл. 30 от ДФЕС относно 
забраната на митата; чл. 45 относно свободното движение 
на работници; чл. 101, § 1 относно правилата на конкурен-
цията и т.н. 

Може да бъде и по-обща: закрепваща ценност, цел, прин-
цип, начала – като чл. 2 от ДЕС относно целите на ЕС, чл. 30 

14. 12. 2011, Cozman, C-462/11, т. 15; CJue (опр.), 14. 12. 2011, Boncea, C-483/11 
& C-484/11, т. 34. 

907 В този смисъл изрично приветствие заслужават неуморните усилия 
на съдия наталия ангелова от аССг, отправила може би вече над 20 прею-
дициални запитвания по различни поводи, само 2-3 от които са обявени за 
недопустими поради „липса на връзка с Правото на ЕС“ (като в делото Вин-
ков), но всички други представляват съществен принос! Както за доброто 
прилагане (и спазване!) на Правото на ЕС в България, така и по-общо за пос-
тигането на „еднообразно и правилно прилагане на Правото на ЕС“ във всич-
ки държави, каквато е основната роля на преюдициалното производство.
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от ДФЕС относно целите на Общата селскостопанска поли-
тика и т.н. Но дори когато става дума за „духа на Съюзното 
право“, различен или отиващ отвъд „буквата“ на писаната 
норма, тои�  се извежда във връзка с конкретна разпоредба, 
даваща ясни индикации за него или представляваща негова 
реализация.

Разбира се, дори тогава ще е необходима реална връзка. 
Защото редица от ценностите, а и от целите на ЕС (респ. на 
Правото на ЕС) са много общи, те имат ценностна връзка с 
огромен кръг материи (ако не с всички обществени отноше-
ния, като напр. ценностна на демокрацията или на правова-
та държава по чл. 2 от ДЕС). 

4.5. двата аспекта на релевантността.
4.5.1. Смятам за наложително да се приеме, че преценка-

та за наличие на връзка винаги се прави едновременно с 
оглед материята (ratione materiae) и с оглед лицата (ratione 
personae) и наличието на връзка поне по единия крите-
рий е напълно достатъчно.

4.5.2. Поради това не мога да се съглася с виждането на 
проф. Даниел Тим, според когото приложното поле на ХОПЕС 
трябва да се разграничава напр. от това на чл. 18 от ДФЕС 
(предвиждащ забрана за дискриминация на основание граж-
данство „в обхвата на приложение на Договорите“)908. Според 
него заложеният в тази разпоредба широк обхват на прин-
ципа на недискриминация се основава на предположението, 
че прилагането на националните компетенции може да има 
негативни последици за Вътрешния пазар и свободите на 
движение. Тои�  посочва, че една национална норма (напр. оп-
ределяща правилата за отпускане на студентски стипендии) 
ще попадне в обхвата на Правото на ЕС (по чл. 18 от ДФЕС), 
ако дискриминира граждани на друга ДЧ (като граждани на 
ЕС), но същата норма няма да е в обхвата на това право (по 

908 daniel thYM, Separation versus Fusion – or: How to Accommodate National 
Autonomy and the Charter? Diverging Visions of the German Constitutional Court 
and the European Court of Justice, European Constitutional Law Review, № 9/2013, 
р. 391, esp. p. 415.
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смисъла на чл. 51 ХОПЕС) когато напр. местните студенти 
протестират срещу определянето на стипендиите909. Макар 
на пръв поглед логичен, подобен прочит смятам за непра-
вилен. Самият СЕС също установява (по делото Chartry), че 
забраната за дискриминация (по чл. 18 от ДФЕС) е неприло-
жима, но според мен това е потвърждение именно на разби-
рането, че за всеки конкретен случаи�  трябва да се установи 
(в краи� на сметка – от националния съдия) наличието на ре-
ална връзка с Правото на ЕС, което в конкретния случаи�  ло-
гично не може да бъде направено. Но това в никакъв случай 
не означава, че приложното поле на чл. 18 е различно от 
това на ХоПЕС – несъмнено ХОПЕС също ще е неприложима 
към ситуации, които нямат никаква връзка с Правото на ЕС… 

4.5.3. Затова необходимото според мен разграничение не е 
ratione personae (националните студенти, които протестират, 
и чуждестранните студенти, ако са дискриминирани), както 
настоява проф. Тим910, а именно и отново ratione materiae (в 
конкретния случаи�  самата ситуацията няма никаква реална 
връзка с Правото на ЕС именно ratione materiae).

5. Практическо прилагане на критериите за връзка
За да може да бъдат съобразени всички последици, про-

изтичащи от Правото на ЕС – и в частност за да е възможно 
позоваване на ХоПЕС! – изключително важно е:
 адвокатът ясно да посочи (аргументира) наличието на 

връзка на делото с Правото на ЕС – т. е. че предметът на дело-
то попада в приложното поле на Правото на ЕС – и на ХОПЕС;
 съдията ясно да установи това в мотивите на своя съ-

дебен акт (служебно!, дори ако страните не са направили/
поискали установяване на връзка);
 в случаи�  на съмнение именно по този въпрос съдията 

да направи (длъжен е!) преюдициално запитване до СЕС за 

909 Проф. Тим се основава на решението по делото CJue, 1. 3. 2011, Chartry, 
C-457/09, т. 25.

910 Той посочва и CJue, 7. 6. 2012, Vinkov, C-27/11, т. 58 – виж по-горе.
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тълкуване на евентуално относимата съюзна правна норма 
с цел установяване на наличие на връзка911;
 а когато връзката с Правото на ЕС е установена, ако е 

необходимо преюдициално запитване по същество на дело-
то (напр. за тълкуване на приложима или относима съюзна 
разпоредба), съдията трябва ясно да посочи (за целта е наи� -
добре адвокатът на страната сам аргументирано да предло-
жи/посочи) връзката с Правото на ЕС912.

Обобщение
Определянето на приложното поле на Правото на ЕС е 

наи� -големият проблем на деи� ствието му в държавите-членки. 
дЧ прилагат Правото на ЕС (винаги), когато действат в 

приложното му поле!
Хартата не се прилага в случаи, които нямат връзка с 

Правото на ЕС. По-широк обхват на ХОПЕС е немислим. (По-
ради това приложимостта на ХОПЕС е по-тясна от приложи-
мостта на ЕКПЧ).

Хартата обаче се прилага във всеки случай, попадащ в 
приложното поле на Правото на ЕС. По-тесен обхват на ХО-
ПЕС я обезсмисля.

Приложното поле на Правото на ЕС обхваща всички 
материи, които имат реална връзка с Правото на ЕС. 

за да е обхваната от ХоПЕС, дадена ситуация трябва:
– или да представлява „случай на прилагане/изпълне-

ние“ на ПЕС,
– или да разкрива друг „елемент на връзка“ с ПЕС.
Връзката може да бъда пряка или косвена. Необходимо е 

да бъде реална. Преценката изисква функционален подход.

911 Виж и първия въпрос в преюдициалното запитване на шведския съд 
по CJue, 26. 2. 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10!

912 По делото CJue, 6. 10. 2015, Delvigne, C-650/13 в становищата на някол-
ко ДЧ се настоява, че отправилият запитването национален съд „не посочва 
никаква разпоредба от Правото на ЕС“, въз основа на която може да се уста-
нови наличието на връзка на приложимото по делото пред него национално 
право с Правото на ЕС (р. 24). Съдът все пак отхвърля това виждане и сам 
извежда наличието на връзка, каквото националния съдия не е сметнал за 
нужно да аргументира…
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Проблемни са наи� -вече „граничните зони“ между съюзно-
то и националното право.

Една вътрешна правна уредба/ситуация попада „в об-
хвата на Правото на ЕС“ (респ. в приложното поле на ХОПЕС), 
ако може да бъде квалифицирана като:

А. Вътрешна уредба по прилагането на ПЕС или 
В. Вътрешна уредба в „междинни/гранични материи“, 

свързани с ПЕС.
„Всяка вътрешна норма, която има отношение към обхва-

ната/уредена от ПЕС материя, попада в приложното поле на 
ПЕС, респ. на ХОПЕС. критерият за наличието на връзка (меж-
ду вътрешна правна норма и ПЕС) може да бъде само един: 
има ли отношение… 

Преценката е възможна единствено в контекста на всяка 
отделна вътрешна норма (материя) – в зависимост от неи� ни-
те цел, предмет и обхват.

УСТАНОВЯВАНЕТО НА ВРъЗКА С Правото на ЕС Е ПъРВАТА 
ЗАДАЧА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЮРИСТ, КОЯТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯ 
ЦЕЛИЯ ХОД НА ЕДНО ПРАВООТНОШЕНИЕ – И НА ВСЯКО ДЕЛО. 

И ПОЗВОЛЯВА ПОЗОВАВАНЕ НА ХОПЕС.

В защита на правата и свободите на гражданите. 
А ЕС е техен!
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закЛюЧЕниЕ
за практическото значение
на приложното поле на ПЕС и ХоПЕС

в обобщение на изложеното в този том приемам, че на-
ционалният съдия трябва да следва разбирането, че: ХоПЕС 
се прилага винаги и само във връзка с релевантна съюзна 
правна норма!913 Хартата е жизнеспособна само на терито-
рии, до които достигат лъчите на Съюзното право. Извън тях –  
на територии, осветени само от вътрешното право – Хартата 
е неприложима. Тя е продължение на Правото на ЕС, негово 
измерение, рамка, мяра. Незаобиколима, но и неотделима от 
него. „Хартата се прилага само когато случаят засяга не 
само разпоредба на самата Харта, но и друга норма на Съ-
юзното право“914.

І.
Всъщност, както вече неведнъж стана дума, затрудне-

нието на националния съдия е обективно по причина и 
субективно по преценка (на конкретната ситуация, респ. 
на съюзната правна уредба). И то възниква не само когато 
трябва да се прецени дали е приложима разпоредба на ХО-
ПЕС, но и по-общо винаги, когато трябва да се прецени дали 
дадена съюзна разпоредба (извън ХОПЕС) е приложима или 
относима към една ситуация в ДЧ. 

Разбира се, въпросът възниква най-общо във всяка ситу-
ация, когато трябва да се прецени дали дадено обществено 

913 Виж определението по делото Nagy – CJue (опр.), 10. 10. 2013, Nagy,  
C-488-491/12 & C-526/12, p. 16: „…запитването не съдържа никакъв елемент, 
позволяващ да се смята, че спорът по същество засяга тълкуването или при-
лагането на дадена разпоредба на Правото на ЕС, различна от разпоредбите 
на Хартата…“ и „…че процедурите по спора по същество се отнасят до нацио-
нална регламентация, прилагаща Правото на ЕС“.

914 allan rosas, When is the EU Charter of Funfamental Rights Applicable at 
National Level?, http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija, Myko-
las Romeris University, 2012, Jurisprudence, 2012, 19(4), p. 1269-1288, spec. 
1277. Подчертаването на израза „друга норма“ е направено от самия автор.
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отношение е уредено от съюзни правни норми, за да се раз-
вие то именно на основание на приложимите съюзни норми.

И на следващо място когато трябва да се прецени има про-
тиворечие между вътрешна и съюзна норма и респ. следва 
да се изпълнят задълженията, произтичащи от принципа на 
примата (и най-вече когато трябва да се остави неприложе-
на една вътрешна правна норма, несъвместима със съюзна, 
въпреки че втората не може да бъде приложена вместо пър-
вата – т. нар. „примат по изместване“ или преклудиране)915.

в най-голяма степен този въпрос стои винаги, когато 
трябва да се прецени дали едно правоотношение (респ. при-
ложимата към него вътрешна правна норма) изобщо попада 
в обхвата на Правото на ЕС и респ. да се осъществи поне дъл-
жимото съобразено с Правото на ЕС тълкуване на приложи-
мата вътрешна правна норма916.

Несъмнено именно когато една такава преценка за връз-
ка (приложимост) е трудна, в най-голяма степен се проявява 
ползата от механизма на преюдициалното сътрудничест-
во. Но и именно тогава съюзният съдия (сезиран преюди-
циално от националния) ще бъде изправен пред същия про-
блем: да прецени относимостта на съюзната правна уредба 
към конкретния случай (предмет на висящото пред нацио-
налната юрисдикция дело), за да определи своята компе-
тентност да се произнесе. Ако материята няма видима връзка 
със съюзния правен ред, СЕС ще се обви за некомпетентен –  
което обаче вече ще даде достатъчно яснота за питащия съ-
дия за отсъствието на връзка, респ. за неприложимостта на 
Съюзното право! Съответно – и на ХОПЕС…

915 Председателят на Съда на ЕС определя ясно: „националното право в 
приложното поле на ПЕС, което противоречи на Хартата, трябва да бъде ос-
тавено неприложено“ – koen lenaerts, Jose GutIérrez-Fons, The Constitu-
tional Allocation of Powers and General Principles of EU Law, Common Market Law 
Rewiew, Vol. 47, 2010, p. 1629, esp. 1656 et s.

916 Пак Кун Ленартс: „точно както генералните принципи на ПЕС, ХОПЕС 
служи в помощ на тълкуването: както съюзните производни източници, 
така и националните правни актове в приложното поле на ПЕС трябва да 
бъдат тълкувани в светлината на Хартата“ – ibid.



275

Но възможно е проблемът да идва именно от зле свърше-
ната работа на питащия национален съдия. СЕС ще се обяви 
за некомпетентен – и няма да отговори на запитването! – ако 
„текстът на преюдициалното запитване не съдържа доста-
тъчно индикации“ за това връзка с Правото на ЕС! Да си при-
помним показателното отхвърляне от СЕС на запитване на 
българския ВАС, тъй като „…определението за преюдициал-
но запитване не сочи нито едно конкретно обстоятелство…, 
позволяващо да се смята, че решението на Министерския съ-
вет… представлява мярка за прилагане на правото на Съюза 
или по друг начин е свързано с това право“917).

ІІ. 
Несъмнено водеща е ролята на съдията, отправил за-

питването: да снабди съюзния тълкувател с достатъчно 
данни (аргументи!) за връзка между конкретната ситуация 
и Съюзното право…

За целта той може да приложи поне най-опростената схе-
ма на критерии за връзка:
 приложимата национална норма е „мярка по прилагане 

на Правото на ЕС“;
или 
 конкретната ситуация (обществено отношение) по друг 

начин е свързана с Правото на ЕС.
Разбира се, нека веднага добавим: добре свършената ра-

бота на националния съдия зависи много от добре свърше-
ната преди това работа на адвоката! 

ако адвокатът: 
1. се сети да потърси връзка на делото с Правото на ЕС;
2. успее да намери разумни и основателни аргументи за 

установяването на тази връзка;
3. съумее ясно и убедително да ги представи пред съдията;
4. и ясно настои
– за установяване на връзка с Правото на ЕС
– и за извличане на всички произтичащи последици;

917 CJue (опр.), 12. 11. 2010, Естов, C-339/10, т. 14.
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5. а при колебание у съдията – успее аргументирано да по-
иска отправяне на преюдициално запитване (или аргумен-
тирано да предизвика поне колебание у съдията, което само 
по себе си е достатъчно, за да изпълни  съдията служебно 
съюзното си задължение за отправяне на преюдициално за-
питване при всеки случай на основателно съмнение…),

6. и – паралелно! – потърси съдействието на Комисията918,
крайният резултат ще бъде именно желаният (добро 

правосъдие):
 съдията ще е установил наличие на връзка с Правото 

на ЕС;
 съдията ще е длъжен да съобрази (отчете, спази) всич-

ки последици от това (прилагане на приложимата съюзна 
норма; съобразено тълкуване на приложимата вътрешна 
норма; неприлагане на вътрешната норма, която противоре-
чи – пряко или поне косвено – на Съюзното право; във всеки 
от тези случаи – съобразяване на релевантната практика на 
Съда на ЕС…);
 и делото ще бъде решено правилно.
Нека добавим още нещо – изключително съществена 

може да бъде ролята на „другия адвокат“: ако едната стра-
на поиска прилагане на Съюзното право – или поне установя-
ване на връзка с него – другата страна може аргументирано 
да обори подобно искане (като докаже, че връзка няма или 
е „твърде условна“, „твърде далечна“, „привидна“, „условна“, 
„изкуствена“, „невъзможно да бъде установена“ и т. н.). Така 

918 Като „пазител на Договорите“, Комисията следи за спазването на 
Правото на ЕС във всички ДЧ. Тя разполага със собствен механизъм за на-
блюдение (да признаем: извън случаите на транспониране на директива, в 
които ЕК следи всяка национална мярка, респ. забавяне, този механизъм не 
е особено ефикасен). Предвидила е обаче и механизъм за сезиране от всеки 
гражданин (респ. адвокат) – и е длъжна да отговори на всекиго, а когато 
получи смислен сигнал (жалба) – започва проверка, която в крайна сметка 
може да доведе до започване на производство за установяване на наруше-
ние на държавата! Ярък (и далеч не единствен) пример намираме и съвсем 
наскоро по делото CJue, 2. 6. 2016, Commission européenne с/ Royaume des Pays-
Bas, C-233/14, където в т. 15 на мотивите изрично е посочено, че Комисията 
сезира Съда на ЕС с иск за установяване на нарушение на ДЧ, „след получа-
ване на жалба“!
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„другият адвокат“ също ще допринесе за доброто правосъ-
дие. Ако при спор едната страна настои поне за отправяне на 
преюдициално запитване до СЕС, другата страна може да на-
стои за отхвърляне на това искане – и така заедно ще помог-
нат на съдията да разбере има ли (разумни) основания поне 
за съмнение – и да потърси съдействието на СЕС – или не.

Подобен подход дава на съдията както аргументи, така и 
смелост. А цялата история на европейската интеграция – че-
тена правилно единствено през практиката на Съда на ЕС –  
е писана от смели съдии, престрашили се да сезират Люк-
сембург с въпрос, наглед показващ неспособността им да се 
справят сами, а всъщност – съвестното изпълнение на съюз-
ните им задължения.

ІІІ.
Защото да попиташ Люксембург не е слабост, а сила! Да 

намериш основание (и аргументи) за преюдициално запит-
ване – т. е. да обясниш и обосновеш съмнението си – е високо 
правосъдно майсторство, а не признание за немощ…

Такива сила и майсторство са необходими именно и 
най-вече когато съмнението е… съмнително, когато не е оче-
видно дори дали наистина има място за съмнение… Най-ве-
че когато никой по-рано не е отправял такъв въпрос. Все ня-
кой трябва да е първи. Все някой трябва да се усъмни – дори 
години след влизането в сила на проблемната съюзна норма 
(уредба). Колебанието „само аз ли не разбирам за какво става 
дума, след като вече години наред никой друг не се усъмнил“ 
е забранено колебание! Смелостта да не му се поддаде поз-
воли на ирландския върховен съдия да поиска от СЕС тъл-
куване (довело до обявяване на невалидност) на решение на 
Комисията 15 години след влизането му в сила – и засягащо 
интересите на хиляди правни субекти919!

919 Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26. 7. 2000 г. съгласно Дирек-
тива 95/46 относно адекватността на защитата, гарантирана от принципи-
те за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и свързаните с това чес-
то задавани въпроси, публикувани от Департамента по търговия на САЩ –  
виж историческото решение CJue (голям състав), 6. 10. 2015, Schrems, 
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Именно за по-неопитните национални юрисдикции (по 
оборима презумпция тези от новоприсъединилите се ДЧ) е 
внесена съществена промяна в новия Процесуален правил-
ник на Съда (ППС) относно неуместните запитвания (със 
самоочевиден отговор или с ясен отговор в досегашната 
практика). Макар нормата да е закрепена в самостоятелна 
разпоредба (чл. 99), отпада изрично задължение на Съда да 
„препраща към предходното съдебно решение или към съот-
ветната съдебна практика“ (чл. 104, § 3 от стария ППС). Като 
излишно е отпаднало много натоварващото процедурата из-
искване когато един преюдициален въпрос не оставя място 
за разумно съмнение, Съдът да се произнася с мотивирано 
определение, след като уведоми препращащата юрисдикция, 
след като изслуша становищата, ако има такива, на заинтере-
сованите субекти по чл. 23 от Устава на СЕС (всички ДЧ, ин-
ституции и т.н.) и след изслушване на генералния адвокат920. 

По този начин отпада и разграничението между случаи-
те на самоочевиден отговор и на отговор, който вече е изя-
снен в практиката. Това разграничение на двете хипотези на 
неуместни запитвания обаче остава практически важно за 
националния юрист921. Включително защото, воден от раз-
бирането си, че трябва да „помага“ на националните юрис-
дикции, Съдът на ЕС нерядко все пак отговаря на запитва-
ния (било само с определение за недопустимост), които не 

C-362/14. Проследи развитието на въпроса и в CJue (голям състав), 16. 7. 
2020, Facebook Ireland et Schrems, C-311/18.

920 Виж подробно в атанас СЕмов, Съвременно международно правораз-
даване. Измененията в правната уредба на съдебната система на ЕС след 
Лисабонския договор. Приложение към Том ІІ. Съдът на Европейския съюз, 
Институт по международно право, Институт по европейско право, С., 2013.

921 Виж подробно в атанас СЕмов, Неадекватната уредба на прею-
дициалното запитване в българските ГПК и НПК, сп. „Общество и право“,  
бр. 2/19, стр. 3-22 и в „Научни и практически публикации“, https://news.lex.
bg/неадекватната-уредба-на-преюдициалн/ и по-подробно в атанас СЕмов, 
Преюдициалното запитване. Производството за преюдициални запитвания 
като гарант за добро правосъдие и за реализация на основното право на граж-
даните на достъп до съд. Изводи за ролята на националните юрисдикции в 
актуалната практика на СЕС. Първа част, сп. „Общество и право“, бр. 3/2016, 
стр. 3-22; Втора част, сп. „Общество и право“, бр. 4/2016, стр. 3-19.
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поставят „нов въпрос“, като ги насочва към предходната си 
практика, в която се намира отговорът на техния въпрос (т. 
е. отговорът, който питащата юрисдикция е трябвало сама 
да намери, без да пита СЕС…)922…

И пак затова СЕС настоява, че основание за съмнение 
(респ. основание за запитване) е дори разнородна съдебна 
практика в различни дЧ, дори в държавата на питащата 
юрисдикция да няма разнородна практика! Съвсем наскоро 
СЕС постанови важно решение (делото Ferreira da Silva923), в 
което в значителна степен осветли досегашната си доктрина 
(изведена още през 1982 г. по делото CILFIT924). Ако там СЕО 
беше аргументирал липсата на задължение за запитване, 
когато се прилага теорията за ясния акт, тук СЕС даде ясно 
разбиране кога не е налице „ясен акт“:

– когато има противоречиво тълкуване във вътрешната 
съдебна система (напр. между различните португалски 
съдилища по директивата, предмет на запитването);

– когато има различни тълкувания в различните ДЧ – 
което вече съществено засяга „еднообразното и пра-
вилно прилагане на Правото на ЕС“.

от голямо значение е, че в случая има различна прак-
тика не само в самата дЧ, но и между отделни дЧ, което 
е аргумент за наличие на очевиден проблем с тълкува-
нето! Така СЕС разширява (конкретизира) разбирането за 
задължителност на запитването: винаги, когато има основа-
телно съмнение за тълкуването. 

От своя страна обаче съвсем наскоро (през 2014 и 2015 г.)  
ЕСПЧ постанови 2 важни решения, в които отиде много 
по-далеч от самия СЕС.

922 Особено показателно е първото българско смислено преюдициално 
запитване по наказателни дела по искане на Районния съд на Свиленград по 
инициатива на адвокат Иван Иванов – виж CJue, 12. 7.  2018, Даниела Пин-
зару, C-707/17.

923 CJue, 9. 9. 2015, Ferreira da Silva, С-160/14.
924 CJCe, 6. 10. 1982, Sté C.I.L.F.I.T., 283/81. Виж коментара на Жан Булюи и 

Роже-Мишел Шевалие в 55 най-важни решения…, цит. съч., стр. 60.



280

По делото Schipani v. Italy925 ЕСПЧ потвърждава, че неотп-
равянето на преюдициално запитване до СЕС е наруше-
ние на чл. 6 от ЕкПЧ (право на справедлив съдебен процес)! 
Това решение е доразвитие на практиката на ЕСПЧ по делото 
Dhahbi v. Italy926. Според общоевропейската юрисдикция по 
правата на човека, неотправянето на преюдициално от по-
следна инстанция е нарушение на ЕКПЧ, когато: 

– не е мотивирано, а страна по делото е поискала отпра-
вянето на такова;

– не става ясно защо не е отправено (с аргументи от те-
ориите на „ясния акт“ или „изяснения акт“, респ. „вече 
изяснен в практиката въпрос“, ирелевантен въпрос и 
т.н.)927.

ЕСПЧ приема, че чл. 6, § 1 ЕКПЧ ще бъде нарушен вина-
ги, когато пред национален съд от последна инстанция бъде 
поискано отправяне на преюдициално запитване, пълната 
липса на обсъждане от националния съд на това искане и 
дори само на причините, поради които смята, че повдигна-
тият въпрос не изисква такова запитване. И – забележете! – 
дори само когато по този повод липсва каквото и да било 
позоваване на практиката на СЕС (!) относно неотправянето 
на преюдициални запитвания (по делото CILFIT и др.).

В същия смисъл виж особено ясно съвсем наскоро в Baltic 
Master Ltd. v. Lithuania, № 55092/16, 16. 4. 2019, където ЕСПЧ 
„припомня общите принципи, свързани със задължението 
за мотивиране от страна на националните съдилища, произ-
насящи се като последна инстанция, на отказа да бъде от-
правено преюдициално запитване за тълкуване на повдиг-
нат пред тях въпрос от Правото на ЕС”. И на първо място е 
посочено изискването за посочване защо съдът смята, че 
повдигнатият въпрос относно Правото на ЕС няма отноше-
ние към делото! Съдът в Страсбург установява нарушение 

925 ЕСПЧ, Schipani v. Italy, 21. 7. 2015 г.
926 ЕСПЧ, Dhahbi v. Italy, 8. 4. 2014 г.
927 Впрочем, решението на ЕСПЧ не е прието с единодушие (съдия 

Wojtyczek смята, че трябва да се изисква тежко засягане на интересите и 
пряка връзка и не всеки немотивиран отказ е нарушение)…
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на чл. 6, § 1 от ЕКПЧ, тъи�  като „от мотивите на Върховния 
касационен съд на Литва не става ясно на какви конкретни 
правни основания е приел, че приложението на Правото на 
ЕС е толкова очевидно, че не оставя място за никакво разум-
но съмнение” – ерго дори отсъствието на разумно съмнение 
трябва да бъде разумно (изрично) мотивирано!

От което ясно следва, че националният съдия трябва 
аргументирано да изследва както отсъствието на връзка 
между делото и Правото на ЕС, така и наличието на такава 
връзка! И това е не просто естествена, а незаобиколимо не-
обходима предпоставка за спазването след това на всички 
последици, произтичащи от наличието на връзка – т.е. от 
прилагането/спазването на Правото на ЕС и (или поне) на 
ХОПЕС…

Изискванията на чл. 6, § 1 от ЕКПЧ ще бъдат спазени, ко-
гато националният съдия е изложил „разбираеми мотиви с 
позоваване на съответната практика на СЕС” (т. 34, където 
ЕСПЧ  препраща към делата Ullens de Schooten and Rezabek v. 
Belgium, № 3989/07 and 38353/07, 20. 9. 2011, § 57-59; Baydar 
v. the Netherlands, № 55385/14, 24. 4. 2018, § 39 и Somorjai 
v. Hungary, № 60934/13, 28. 8. 2018, § 56). 

Простият извод е, че винаги, когато е допустимо (няма 
основания за неотправяне), преюдициалното запитване 
е задължително за националния съдия не само по смисъ-
ла на Правото на ЕС, но и по смисъла на ЕкПЧ!

Така ЕСПЧ прави по-стриктен прочит на чл. 267 от ДФЕС, 
отколкото СЕС в практиката си досега от CILFIT насам! Осо-
бено предвид факта, че досега СЕС многократно е бил под-
канван от своите генерални адвокати да разтълкува чл. 267 
от ДФЕС в светлината на чл. 47 от ХОПЕС (респ. във връзка с 
на чл. 6 от ЕКПЧ), но не го е правил…

Разбира се, това виждане на ЕСПЧ също подчертава по 
много ясен начин ролята и отговорността на националния 
съдия928 при изпълняването на неговото задължение за отп-

928 Виж напр. béatrice delzanGles, Le rôle du juge national comme garant 
de la Convention européenne des droits de l’homme : renforcement ou affaiblisse-
ment ?, http://books.openedition.org/pupo/1395?lang=fr, p. 101-114.
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равяне на преюдициално запитване, разглеждано като пра-
во на лицата.

Несъмнено първият въпрос пред националния съдия, кой-
то може да го доведе до отправяне на преюдициално запитва-
не, е за тълкуване на обхвата, предмета или целта на една съ-
юзна правна норма/уредба/акт, за да прецени дали предмета 
на висящото пред него дело попада в нейния обхват.

ІV.
Необходимо е да погледнем проблема и обратно: по повод 

преценката за приложимост/относимост на Съюзното пра-
во националният съдия може да направи поне няколко 
грешки (в крайна сметка всички съществени!):
 да определи, че „Правото на ЕС е неприложимо/неот-

носимо“ – било като пренебрегне изтъкнати от страна по 
делото пред него основателни аргументи за установяване 
на връзка с Правото на ЕС, било като (небрежно или само-
уверено, обикновено все некомпетентно) откаже изобщо да 
направи проверка за наличието на такава връзка929;

929 Наглед озадачаващо, броят на преюдициалните запитвания до СЕС за 
тълкуване на ХОПЕС е едва под 1/10 от всички преюдициални запитвания 
на годишна база (най-много – 60 – са през 2016 г.). Проф. Попова посочва, че 
„българските юрисдикции са сред най-активните през 2013 и 2014 г.“ (жас-
мин ПоПова, Харта на основните права на Европейския съюз – в: сборник 
Националните съдилища и Правото на ЕС. Част I, Национален институт на 
правосъдието, С., 2018, стр. 439, спец стр. 458.). Тя уточнява (общо, не само 
за българските запитвания), че „най-често в преюдициалните запитвания 
позоваването на Хартата е в комбинация от различни правни източници, 
както международноправни…, така и национални (конституциите) или из-
точници от Правото на ЕС (Договорите, актове на производното право, съ-
дебната практика, общите принципи на Правото на ЕС)“ – пак там, стр. 459.

Подчертава също, че „проучванията на Агенцията за основните права, 
отразени в годишните ѝ доклади, сочат, че поначало въпросът за прилож-
ното поле на Хартата рядко е обект на детайлен анализ от страна на нацио-
налните юрисдикции (вкл. и българските) в рамките на преюдициални-
те производства“ (като се позовава на Годишния доклад на АОП за 2016 г.  
(т. 42-47) и за 2017 г. (т. 37-45). 

И допълва, че „сравнително редки са случаите, в които позоваването на 
Хартата е съпроводено с референции към съдебната практика на Съда на ЕС 
или академични анализи“. Констатира се, че често референциите към Харта-
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 да установи връзка с Правото на ЕС, но да не се съобра-
зи с последиците, като:

•	 не приложи годна за прилагане съюзна правна норма 
(в незачитане на принципите на непосредствена при-
ложимост – винаги, и на директен ефект – според съ-
държанието на конкретната съюзна норма);

•	 не тълкува приложимата вътрешна норма в светлина-
та на (съобразено с) Правото на ЕС;

•	 приложи вътрешна правна норма, противоречаща на 
Правото на ЕС, в незачитане на принципа на примата

 или се съобрази с последиците от действието на Пра-
вото на ЕС, но …неправилно, като:

•	 не приложи именно приложимата съюзна правна нор-
ма – или я приложи неправилно;

•	 не осъществи правилно съобразено тълкуване;
•	 не намери (още повече ако изобщо не потърси или не-

основателно отхвърли наведени от страните) основа-
ния за установяване на противоречие между приложи-
ма вътрешна правна норма и Правото на ЕС;

та са повърхностни, липсват преценки относно нейната приложимост към 
казуса, понякога към нея се реферира за ситуации, които съвсем очевидно 
са изцяло извън контекста на Правото на ЕС“. И прави особено същественото 
уточнение: „Националните съдии в редки случаи се позовават на разпоред-
би на Хартата едновременно с аналогични разпоредби на ЕКПЧ, като неви-
наги отчитат обстоятелството, че за разлика от ЕКПЧ, която не е ограничена 
до ситуации, които попадат в обхвата на Правото на ЕС, и е приложима за 
всякакъв вид вътрешни положения, Хартата се прилага само по отношение 
на случаи, попадащи в обхвата на правото на Съюза. Поради тази причина 
Съдът отхвърля като недопустими преюдициални запитвания, основаващи 
се на Хартата“!

Това несъмнено са несъмнени слабости, които (макар очевидно да са 
присъщи далеч не само на българската съдебна система) чувствително 
вредят на доброто правосъдие!

Проф. Попова дава добри примери за произнасяне на национални юрис-
дикции по ХОПЕС без отправяне на преюдициално запитване до СЕС, като в 
едни случаи се обсъжда въпросът за приложимостта на ХОПЕС, а в други – из-
общо не, а и се стига до прилагане на ХОПЕС спрямо ситуации, които „изобщо 
не попадат в приложното поле на правото на Съюза“ (пак там., стр. 465-466). 
Посочва и произнасяния на национални конституционни юрисдикции.
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 в крайна сметка: като не потърси преюдициалното съ-
действие на Съда на ЕС в случай на съмнение по всеки от 
тези основни елементи на неговото общо задължение за до-
бро правосъдие.

И пак: ако адвокатът направи всичко, което може (и тряб-
ва) – вероятността съдията да направи някоя от тези грешки 
категорично намалява. А ако все пак и това не е достатъчно –  
адвокатът има на разположение производство за търсене 
на отговорност на държавата. Успехът на което в немалка 
степен обаче ще зависи именно от това какво е направил по 
първото дело (по същество), какво е „вкарал в кориците на 
делото“: какво е изтъкнал, предложил, аргументирал, поис-
кал.  И как…

V.
и още нещо изключително важно: през цялото време 

поставяме тежестта върху преценката (ролята, задължение-
то) на националния съдия930. Той обаче се произнася после-
ден! А същата преценка (роля, задължение) принадлежи на 
всеки преди него: на частните лица (в отношенията помеж-
ду им), на всички публични власти (в отношенията им с граж-
даните или помежду им); на всеки нормотворец (особено на 
законодателя и на изпълнителната власт в нейната нор-
мотворческа функция); на всеки правоприлагащ орган, нека 
изрично споменем прокурора. И едва когато (защото) някой 
от тях не подходи правилно (не установи връзката с Правото 
на ЕС, респ. не съобрази произтичащите последици – не из-
пълни съответните свои съюзни задължения), проблемът се 
отнася до съдията. 

Но пък когато мислим за съдията – мислим за всеки съ-
дия. В никакъв случай не само за този, който се произнася 

930 ami baraV, Effectiveness of judicial protection and the role of national courts –  
in: M. MInIerI (ed.), Judicial protection of rights in the Community legal order, 
Bruylant, 1997, p. 259
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като последна инстанция, още по-малко само за върховния 
съдия931, съвсем не и за конституционния932! 

Не само задължението за прилагане/спазване на Правото 
на ЕС тежи на всеки съдия – на всеки съдия тежи и задъл-
жението правилно и сам (служебно!) да прецени (устано-
ви) наличието на връзка между делото, което решава, с 
Правото на ЕС! 

И да го направи сам – по своя преценка! – без да е нужно 
(впрочем и без да има право!) да търси произнасяне/пре-
ценка (тълкувателна или друга) от върховните съдилища, 
на конституционния съд или другиго. Преценката се прави 
от съдията, който решава делото! Ако има съмнения/коле-
бания – един в Люксембург открит му е път…

Разбира се, добро правосъдие се постига по-лесно, когато 
адвокатът по делото поиска/подсети/наведе/настои…

Затова важно е да се отчита, че съществена гаранция за 
изпълнението на съюзните задължения на националния съ-
дия е възможността адвокатът да потърси съдействието на 
Комисията на ЕС, която чрез механизма на производството 
за отговорност на ДЧ за нарушаване на Правото на ЕС (по  
чл. 258 и сл. от ДЕС) може да ангажира първо вниманието (с 
цел ДЧ да приеме адекватни национални мерки преди/без 
ЕК да сезира СЕС), а сетне и отговорността на държавата – 
вкл. и (вече несъмнено!) за неотправяне на преюдициално 
запитване от национален съд (засега поне само ако наруше-
нието е извършено от юрисдикция, произнасяща се като по-
следна инстанция933).

931 Виж подробно в атанас СЕмов, Неадекватната уредба на преюди-
циалното запитване в българските ГПК и НПК, сп. „Общество и право“, бр. 
2/19, стр. 3-22 и в „Научни и практически публикации“, https://news.lex.bg/
неадекватната-уредба-на-преюдициалн/.

932 Съвсем наскоро Конституционният съд ясно посочи, че „преценката 
за съответствие на закон с Правото на ЕС не е в компетентността на Кон-
ституционния съд“! Виж Решение № 8 от 2020 г. по к. д. № 14 от 2019 г., 
http://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5a778e21-9816-4641-914b-
fcbbd23dfdc1.

933 Виж подробно в атанас СЕмов, За ролята и отговорността на на-
ционалния съдия по прилагането на Правото на ЕС (необходимо припомня-
не на изводите от две исторически решения на Съда на ЕС) – в: Екатерина 
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И редом с това – гарантираната от самия Съд на ЕС ши-
рока възможност за търсене на отговорност от държавата 
за вреди от постановено от неин съд решение в нарушение 
(вкл. незачитане) на Правото на ЕС934.

Мисля, че по този начин се очерта една много ясна опросте-
на схема на логиката на Съюзното правоприлагане, в основа-
та на което стои именно, главно и преди всичко изискването 
за връзка между една национална ситуация и Правото на ЕС! 

Връзка, която автоматично води до прилагането на Хар-
тата на основните права на ЕС – в нейната цялост или поне в 
частност на разпоредбите на Дял VІ „Правосъдие“!

…Защото правосъдието е гръбнакът на правовата дър-
жава! А правата на човека – нейният смисъл!

…Тази книга няма да ми позволи да я завърша… Докато че-
тях последната коректура, на 6 октомври 2020 г. Съдът на ЕС 
даде още един много ясен пример за изключително широ-
кия обхват на Правото на ЕС – очевидно извън всякакви 
компетенции на ЕС. По съединени дела French Data Network 
et a.935 някоко предициални запитвания (вкл. от Конститу-
ционния съд на Белгия и Държавния съвет (върховна адми-
нистративна юрисдикция) на Франция!) наложиха СЕС да се 
произнесе по съответствието с Правото на ЕС на национални 
правни норми, уреждащи задължителното съхраняване на 
трафични лични данни във връзка с опазването на нацио-
налната сигурност и борбата срещу тероризма. Изложилите 

миХайЛова, деяна марЧЕва (съст.), Сборник „25 години департамент 
„Право“, НБУ“, НБУ, официална електронна публикация, http://ebox.nbu.bg/
dp25/, 2017, стр. 55.

934 Виж подробно в Станислав коСтов, Извъндоговорната отговорност 
на ЕС и на държавите-членки, „Сиби“, С., 2017.

935 CJue (голям състав), 6. 10. 2020, French Data Network, съединени дела 
C-511/18, C-512/18 и C-520/18. Абсолютно същият подход СЕС приложи и 
в решението си от същия ден по делото CJue (голям състав), 6. 10. 2020, 
Privacy International, C-623/17.
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становища по делата правителства936 настояват937, че под-
държането на обществения ред и опазването на национал-
ната сигурност и териториалната цялост попадат изцяло в 
компетентността на ДЧ като техни „съществени функции” 
и се позовават на чл. 4, § 2, изр. 3-о от ДЕС938. Забележете – 
става дума за материя, която изрично е запазена в компе-
тентността на дЧ – отделно от общия принцип по чл. 4, § 1, 
според кои� то „всички области на компетентност, които не са 
предоставени на ЕС в УД, принадлежат на ДЧ”.

Съдът (произнесъл се в Голям състав поради правната, и 
очевидно не само, важност на делото) определя, че докол-
кото делото се отнася до лични данни, които имат (същест-
вена…) съюзна уредба, то и съхраняването на такива данни, 
дори за нуждите на националната сигурност, попада в обхва-
та на Директива 2002/58/ЕО (относно обработката на лич-
ни данни и правото на неприкосновеност на личния живот 
в сектора на електронните комуникации). И „в неи� ното при-
ложно поле попадат не само националните законодателни 
мерки, които налагат на доставчиците на електронни кому-
никационни услуги да съхраняват данните относно трафика 
и местоположението на потребителите, но и мерките, които 
ги задължават да предоставят на компетентните национал-
ни власти достъп до тези данни”939 – дори когато става дума 
за „мерки, свързани с националната сигурност” (иначе из-
ключителна компетентност на ДЧ).

За да закове определящото разбиране: „разпоредбите на 
чл. 4, § 2 от ДЕС, на които се позовават националните пра-
вителства, не могат да отслабят това заключение. Съгласно 
постоянната практика на Съда, дори да е в компетентност-
та на дЧ да определят своите съществени интереси относно 
сигурността и да приемат собствени мерки за осигуряване 
на своята вътрешна и външна сигурност, няма да е достатъ-

936 На Франция, Обединеното кралство, Швеция, Чехия, Унгария, Естония, 
Ирландия и Кипър!

937 Т. 89.
938 „Националната сигурност остава единствено в рамките на отговор-

ността на всяка държава-членка”.
939 Т. 96.
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чен само фактът, че една национална мярка е приета с цел 
защита на националната сигурност, за да доведе до неприло-
жимост на Правото на ЕС и да освободи ДЧ от необходимото 
спазване на това право”940!

Поради това материята попада в приложното поле на ПЕС 
и на ХОПЕС – и националните мерки трябва да бъдат съо-
бразени с приложимите разпоредби (и наи� -вече Регламент 
2016/679 относно защитата на личните данни и чл. 6941 и др. 
от ХОПЕС).

И още нещо: дори допуснаните в отделни съюзни правни 
норми дерогации трябва да бъдат съобразени с относимите 
разпоредби от ХОПЕС942.

За да заключи943, че са несъвместими с Правото на ЕС 
(което означава неприложими) – макар наглед изцяло в 
запазената компетентност на дЧ – националните мерки, 
предмет на запитванията.

В тези решения Съдът не изследва разгърнато въпроса за 
връзката с Правото на ЕС, но дава много ясно да се разбере: 
няма материя, която изначално и изцяло да е извадена извън 
приложното поле на Правото на ЕС (и на ХОПЕС)! И обхватът 
на компетенциите на ЕС нито е напълно очертан (и опре-
делена компетентност може да има въздеи� ствие и в други 

940 Т. 99. СЕС изрично напомня своите решения по делата CJue, 4. 6. 
2013, ZZ, C-300/11, т. 38; CJue, 20. 3. 2018, Commission c/ Autriche (Imprimerie 
d’État), C-187/16, т. 75-76 и CJue, 2. 4. 2020, Commission c/ Pologne, Hongrie et 
République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de 
protection internationale), съединени дела C-715/17, C-718/17 и C-719/17, т. 
143 и 170.

941 В т. 123 СЕС посочва: „чл. 6 от Хартата, на който се позовават Държавния 
съвет (на Франция – б.м.) и Конституционният съд (на Белгия – б.м.) закреп-
ва правото на всяко лице не само на свобода, но и на сигурност и гарантира 
правата, кореспондиращи със закрепените в чл. 5 от ЕКПЧ – и препраща към 
решенията си по българското дело CJue, 19. 9. 2019, Районна прокуратура 
Лом (Rayonna prokuratura Lom), C-467/18, т. 42, както и предходните CJue, 
15. 2. 2016, N., C-601/15 PPU, т. 47 и CJue, 28. 7. 2016, JZ, C-294/16 PPU, т. 48.

942 Т. 120, където СЕС припомня друго знаково дело: CJue, 16. 7.  2020, 
Facebook Ireland et Schrems, C-311/18, т. 172 и цитираната там предходна 
практика.

943 В диспозитива.
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материи!), нито е предопределящ за обхвата (въздеи� ствие-
то) на Правото на ЕС. Връзка с ПЕС може да се намери дори 
с материя извън предоставените на ЕС компетенции, дори с 
такава, която изрично е извадена от обхвата на тези компе-
тенции. Реална връзка, която да направи приложима и Хар-
тата на основните права на ЕС!

Ето затова съдия алан розас твърди, че 
„вСЕ По-трУдно Е да СЕ намЕри оБЛаСт, 

която няма никаква връзка С Правото на ЕС”!

VІ.
…Затова е ключово важно да се разбира, че въпросът за 

приложимостта (относимостта) на Правото на ЕС е преюди-
циален за цялата система на правоприлагането, безусловно –  
за правосъдието! Едно правоотношение (и в крайна сметка 
евентуалното му съдебно уреждане) нерядко ще се развие по 
два доста (понякога съвършено!) различни начина в зависи-
мост от това дали то има връзка с Правото на ЕС или не. Като 
минимален (но с потенциал също за съществени правни по-
следици!) резултат установяването на връзка с Правото на 
ЕС ще направи автоматично приложима Хартата на основни-
те права на ЕС – респ. закрепените в нея права и принципи.

Същият въпрос е преюдициален и за самата тълкува-
телна компетентност на СЕС! Тя зависи именно и преди 
всичко от този въпрос – и то както при запитване за тълку-
ване на съюзни разпоредби, така и (ако не още повече!) при 
запитване за преценка за валидност… СЕС ще се обяви за не-
компетентен да се произнесе по преюдициално запитване, 
което не позволява да се установи никаква връзка между 
спора пред националния съдия и Съюзното право944. И обра-
тно: ще се обяви за компетентен винаги, когато обстоятел-
ствата „могат да влязат във връзка с отговора на преюдици-
алния въпрос“, дори да изглеждат изцяло вътрешни945. 

944 Виж пак CJue (опр.), 10. 10. 2013, Nagy, C-488-491/12 & C-526/12 и осо-
бено CJue, 12. 11. 2010, Естов, C-339/10.

945 Виж CJCe, 28. 6. 1984, Hans Moser, 180/83, т. 10. Виж също CJCe, 18. 10. 
1990, Dzodzî, C-297/88 et C-197/89, т 18.
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По смисъла на концепцията за полезния ефект на Съюз-
ното право СЕС определя, че „за да се избегнат бъдещи раз-
личия в тълкуването, Съюзното право налага очевиден ин-
терес всяка съюзна правна норма да получи еднообразно 
тълкуване, независимо от условията, при които тя следва 
да се прилага“946!

„Доколкото въпросите, поставени от националните юрис-
дикции, се отнасят до тълкуването на разпоредба от правото 
на Съюза, Съдът по правило е длъжен да се произнесе“947. 

Очевидно самата философия на преюдициалния механи-
зъм почива на презумпцията за уместност за запит-
ването на националния съдия948 – именно и само заради 
необходимостта СЕС да гарантира добро и еднообразно 
прилагане на Съюзното право в светлината на принципа за 
ефективност, без да налага строги изисквания за връзка със 
спора, по повод който е сезиран преюдициално, респ. без да 
ограничава тълкувателната си компетентност. 

Именно тази еднозначно прогласена от СЕС презумпция 
за уместност на запитването дава необходимия кураж на 
националния съдия! Разбира се, съпроводена с изискването 
за …разум: да не се отправят запитвания, които „не оставят 
място за никакво разумно съмнение“949…

Затова и примери за подобно разбиране изобилстват в не-
говата практика950! Той ще се обяви за некомпетентен само 
когато „от текста на запитването не може да се установи ни-

946 CJCe, 18. 10. 1990, Dzodzî, C-297/88 et C-197/89, р. 37.
947 CJue, 21. 12. 2011, Cicala, C-482/10, т. 16.
948 Виж много категорично (и дори спорно в конкретното дело…) в про-

изнасянето на СЕС по първото в историята преюдициално запитване на Гер-
манския конституционен съд: CJue, 16. 6. 2015, Peter Gauweiler, C-62/14, т. 25.

949 CJCe, 6. 10. 1982, Sté C.I.L.F.I.T., 283/81. Виж коментара на Жан Булюи и 
Роже-Мишел Шевалие в 55 най-важни решения…, цит. съч., стр. 60.

Кодифицирано в Процесуалния правилник на Съда, чл. 99: „…когато от-
говорът на този въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика или 
когато отговорът не оставя място за разумно съмнение“.

950 Виж CJCe, 16. 3. 2006, Poseidon Chartering, C-3/04, р. 15; CJue, 28. 10. 
2010, Volvo Car Germany, C-203/09, р. 24 и мн. др.
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каква връзка със Съюзното право“951. Но нали улавяме нюан-
са: връзка може и да има, но тя просто да не е …поне загатна-
та в запитването (т. е. съдията, а преди него адвокатът, не са 
си свършили работата!).

Както СЕС ще откаже да се произнесе преюдициално за 
валидността или тълкуването на съюзна правна норма (ако 
от запитването не се установява никакво отношение, „връз-
ка със“ ситуацията по делото пред националния съдия), така 
той ще откаже да се произнесе и по запитване относно ХО-
ПЕС (ако същата „връзка“ липсва). И в този смисъл прецен-
ката за връзка не е нов въпрос – това е изначално един от 
основните въпроси за прилагането на Правото на ЕС в ДЧ! 

Поради което пък е важно да се разбере, че понятието за 
„връзка“, изведено в цялата практика на СЕС (независимо по 
повод коя съюзна норма), е напълно приложимо и спрямо 
ХОПЕС – и цялата практика на СЕС е в това отношение из-
точник за преценка на националния съдия относно при-
ложимостта на ХоПЕС към дадено правоотношение в ДЧ!

Именно заради подобно разбиране СЕС показва особена 
толерантност към запитванията на националните съдии и 
дори формулира категоричната „презумпция за уместност“ 
(релевантност) на запитването952. 

И още едно важно съображение. Практиката по дела за ус-
тановяване на нарушение на ДЧ също е много ценен източ-
ник – по такива дела почти винаги въпросът е в определянето 
на задълженията на ДЧ, при което СЕС изхожда преди всич-
ко именно от целта (и духа), предназначението и собствения 

951 Формулировката на СЕС е цялостна: „Съдът може да откаже да се произ-
несе по отправеното от национална юрисдикция запитване само ако е съвсем 
очевидно, че исканото тълкуване или исканата преценка на валидността на 
норма от правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с 
предмета на спора в главното производство, когато проблемът е от хипоте-
тично естество или още когато Съдът не разполага с необходимите данни от 
фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените 
му въпроси“ – CJue, 16. 6. 2015, Peter Gauweiler, C-62/14, т. 25. Виж също CJue,  
16. 2. 2013, Melloni, C-399/11, т. 29 и цитираната съдебна практика.

952 Виж CJue, 16. 6. 2015, Peter Gauweiler, C-62/14, т. 25. При това става дума 
за запитване, което – именно според предходната практика на СЕС! – из-
глежда недопустимо (както настояват и всички ДЧ, изложили становища!).
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смисъл на съюзната норма, чието нарушение се претенди-
ра953. И дадено поведение на националните власти (приета 
или приложена норма, респ. бездействие) се преценява имен-
но според това попада ли в обхвата на Съюзното право!

Това се отнася дори за практиката по дела за отмяна на 
съюзен акт/норма по чл. 232 и сл. от ДФЕС, където изобщо 
не става дума за вътрешното право на ДЧ (и ситуации в ДЧ), 
но Съдът на ЕС често тълкува не само обхвата (предмета), но 
и целите на дадена съюзна правна норма (или на целия акт) 
и така очертава нейното (неговото) приложно поле! Респек-
тивно дори делата за установяване на противоправно без-
действие на съюзна институция почти винаги са свързани с 
установяване на предмета на едно съюзно задължение, респ. 
на компетенциите, което естествено има косвено отражение 
за разбирането и кои материи (респ. национални норми) по-
падат в същия материален обхват.

VІІ.
Въз основа на изложеното може да се направи изводът, че 
за всяка материя, за която в близо 70-годишната си 

практика СЕС е установил „връзка“ (с дадена съюзна 
правна норма), приложима е 

и Хартата на основните права на ЕС!
И на основата на така очертаните критерии може да се оп-

ределя и всяка друга ситуация (за която СЕС не е имал още 
повод да се произнесе)… Където действа ПЕС, там се при-
лага ХОПЕС. 

Националният съдия може да подхожда смело (като прие-
ма ХОПЕС за приложима), правейки сам необходимата прецен-
ка. И само ако нюанс на ситуацията (по делото пред него, коя-
то не намира очевиден или аналогичен отговор в заварената 

953 Затова многократно съм подчертавал значението на разбирането за 
пряка връзка (доктринална, тълкувателна) между производствата за уста-
новяване на нарушение на ДЧ и за преюдициално произнасяне – виж напр. 
атанас СЕмов, Требник по Право на ЕС (10 минути с Правото на ЕС, под пе-
чат и на http://advotraining.bg/10-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%
82%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%82%
d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%81/.
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практика) поражда съмнения, може да търси преюдициално 
тълкуване. Но няма нужда (поради което няма и право954) 
да отправя запитване за тълкуване на приложното поле на 
конкретна разпоредба на ХОПЕС, когато въпросът е изяснен 
(по принцип, пряко или с достатъчно годна аналогия) в досе-
гашната практика на СЕС (дори отнасяща се до друга съюзна 
разпоредба или извън практиката относно основните права и 
по-общо генералните принципи на Правото на ЕС).

*     *     *
…Накрая мисля, че цялото изложение до тук може (и тряб-

ва) да се постави в контекста на необходимостта от „евро-
любив прочит“ на всяка вътрешна ситуация и съответно 
на понятието за обхват на Съюзното право. Именно такъв 
прочит следва и от задължението за лоялно сътрудничество, 
и от принципа на ефективност на Съюзното право, от изис-
кването за съобразено тълкуване, по-общо от самата приро-
да на интеграционния правопорядък, представляващ емана-
ция на „слетите национални интереси“955. 

По повод ратификацията на ДЛ през юни 2009 г. Герман-
ският конституционен съд (ГКС) произнесе историческо 
решение956. С него той наложи много здрава връзка между 

954 Виж подробно в атанас СЕмов, Преюдициалното запитване. Произ-
водството за преюдициални запитвания като гарант за добро правосъдие 
и за реализация на основното право на гражданите на достъп до съд. Изво-
ди за ролята на националните юрисдикции в актуалната практика на СЕС. 
Първа част, сп. „Общество и право“, бр. 3/2016, стр. 3-22; Втора част, сп. 
„Общество и право“, бр. 4/2016 и атанас СЕмов, Неадекватната уредба на 
преюдициалното запитване в българските ГПК и НПК, сп. „Общество и пра-
во“, бр. 2/19, стр. 3-22 и в „Научни и практически публикации“, https://news.
lex.bg/неадекватната-уредба-на-преюдициалн/.

955 атанас СЕмов, Декларацията от 9 май 1950 г. („Планът“ на Моне и 
Шуман) – гениално политическо прозрение и дългосрочна програма на евро-
пейската интеграция – в: „Лекции на Международната магистърска програ-
ма Право на ЕС. Том ІІ. Актуални проблеми на ЕС“, СУ „Св. Кл. Охридски“, С., 
2013, стр. 33-62.

956 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, http://
www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html. 

Както пише държавният съветник на Франция Мари-Франсоаз Бештел, 
„това решение откри нова ера в отношенията между ЕС и държавите“ – 
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демокрация и суверенитет в механизма за предоставяне на 
компетенции. Могат да се намерят аргументи както за стра-
ховете, че неговото решение е „заплаха за бъдещото задъл-
бочаване на интеграцията“, така и за обратното: че то отваря 
вратата пред по-тясно сътрудничество и че е позитивно за 
интеграцията. 

Повече от очевидно е обаче, че именно този конституцио-
нен съд, който създаде през десетилетията най-големите 
трудности пред (но и даде най-силен тласък на) конститу-
ционализацията на Съюзното право, именно този така строг 
радетел на конституционната идентичност и неприкоснове-
ното ядро на суверенната държавност изведе формулиров-
ката Europarechtsfreundlichkeit957 – „юридическо евролюбие“ 
или по-наукоудобно „отвореност към европейското право“. 

Един позитивен прочит на това решение позволява по-до-
брото прилагане на Правото на ЕС и приобщаването на кон-
ституционните съдилища на ДЧ към европейския проект и 
създаването на (общ?!) конституционализъм. То гарантира 
и по-доброто изпълнение на функциите на самия СЕС.

Точно както допринесоха историческите предходни дела, 
запомнени като „Solange І“ и „Solange ІІ“. Както за доверието, 
така и за по-доброто прилагане на ПЕС, че и за развитието 
на ЕС (към правов съюз). Затова решението на ГКС от 2009 г. 
(прието при това без нито едно особено мнение…) бе опре-
делено като „solange ІІІ“958! 

Marie-Françoise beChtel, L’arrêt du 30 juin 2009 de la cour constitutionnelle 
et l’Europe : une révolution juridique ?, http://www.fondation-res-publica.org/L-
arret-du-30-juin-2009-de-la-cour-constitutionnelle-et-l-Europe-une-revolution-
juridique_a431.html.

957 Виж напр. Jaques zIller, The German Constitutional Court’s Friendliness 
towards European Law. On the judgment of Bundesverfassungsgericht over the 
ratification of the Treaty of Lisbon, European Public Law, 16, No 1/2010, p. 53-73. 
Виж също Marie-Françoise beChtel, L’arrêt du 30 juin 2009 de la cour consti-
tutionnelle et l’Europe : une révolution juridique ?, http://www.fondation-res-
publica.org/L-arret-du-30-juin-2009-de-la-cour-constitutionnelle-et-l-Europe-
une-revolution-juridique_a431.html.

958 Виж Willy zIMMer, De nouvelles bases pour la cooperation entre la Cour 
constitutionnelle federale et la Cour de justice de Luxembourg? (A propos de BverfG, 
7 juin 2000, Solange III), Europe, Editions du Juris-classeur, mars 2001, p. 3.
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Решението описва историята и условията на интеграция-
та на ФРГ и ратификационния процес, представя и аргумен-
тите на страните по спора срещу закона за изменение на Гер-
манската конституция и закона за ратификация на Договора 
от Лисабон – и още в началото демонстрира „отвореност на 
Германската конституция към европейския процес“959 и то 
като факт от самото ѝ приемане през 1949 година! 

Това е мащабно и ключово решение: 420 параграфа, 30 
страници, огромно очакване, конституционното дело е за-
ведено от влиятелни фактори, лендерите недоволстват, че 
все повече им се ограничават правомощията, всички основ-
ни държавни органи представят становища… Съдът в Карл-
сруе обаче не само потвърждава конституционосъобразнос-
тта на закона за ратификация на ДЛ (заедно с протоколите 
и декларациите към Заключителния акт), но и на Закона за 
изменение на Основния закон във връзка с Протоколи 1 и 2 
(за ролята на националните парламенти и за прилагането на 
принципите на пропорционалност и субсидиарност), а и от-
меня частично закона, разширяващ правата на Германския 
парламент (предвиждащ задължение представителите на 
Германия в Европейския съвет и Съвета предварително да 
получават одобрение на позициите си от Парламента).

ГКС отхвърля виждането, че липсата на специално про-
изводство пред СЕС за защита на основните права нарушава 
принципа на правовата държава960 и приема, че не е проблем, 

959 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, http://
www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html, р. 225: „Конституционни-
ят мандат за осъществяване на обединена Европа, който произтича от чл. 
23, ал. 1 от Основния закон и неговия преамбюл (съдът се позовава на Frank 
sChorkoPF, Grundgesetz und Überstaatlichkeit : Konflikt Und Harmonie in Den 
Auswartigen Beziehungen Deutschlands, Jus Publicum, 167, Mohr Siebeck, 2007, 
p. 247), означава в частност за германските конституционни органи, че не е 
оставена на тяхната политическа дискреция преценката дали да участват в 
европейската интеграция или не. Основният закон призовава за европейска 
интеграция и мирен международен ред. Следователно се прилага не само 
принципът на отвореност към международното право, но и принципът на 
отвореност към европейското право (Europarechtsfreundlichkeit )“. 

960 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, http://
www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html, р. 124.



че в ХОПЕС достойнството на човека не е с по-голяма тежест 
от другите права (както е в чл. 1 на Основния закон), напр. 
основните съюзни свободи961.

И най-вече: по същество потвърждава, че бъдещо раз-
ширяване на правомощията на ЕС е напълно възможно 
и допустимо по германската конституция, която изразя-
ва „приятелство/отвореност към европейското право“ 
(Europarechtsfreundlichkeit). И потвърждава, че действа през-
умпцията, че Правото на ЕС е съобразено с основните права 
по Основния закон (т. нар. неприкосновено ядро по чл. 1-20, 
защитено според „вечната клауза“ на чл. 79), макар ГКС да си 
запазва правото (било и „по изключение“) да контролира съ-
образността на Правото на ЕС с Германския основен закон –  
но с преместена тежест на доказване: презумпция за съобра-
зеност, поне докато (solange…) не се докаже обратното… 

Е, разбира се, ГКС категорично потвърждава и възмож-
ността за контрол за превишаване на предоставените 
компетенции (съгласно британския принцип за control 
ultra vires). Тази възможност бе упражнена от ГКС през 2014 
г., когато отправи първото си  преюдициално запитване до 
СЕС (относно някои мерки на ЕЦБ962). Подобен подход имат 
и Италианският конституционен съд (относно контрол за 
спазването на границите на правомощията)963, Френският 
конституционен съвет (многократно964), Испанският кон-

961 GFCC, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 – 2 BvE 2/08, http://
www.bverfg.de/e/es20090630_2bve000208en.html, р. 158.

962 CJue, 16. 6. 2015, Peter Gauweiler et a., C-62/14.
963 Виж още от CJCe, 15. 7. 1964, Costa/ENEL, 4/64. Виж най-вече Cour 

constitutionnelle, 27. 12. 1973, Frontini et Pozzani, 183 и Cour constitutionnelle, 
8. 6. 1984, Granital, 170. Виж подробно в s. nerI, Le Droit Communautaire et la 
Cour Constitutionnelle Italienne – in: La protection des droits fondamentaux: Cour 
de Justice des Communautés et Cours Constitutionnelles, Table Ronde de la Faculté 
de Droit et des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Strasbourg, 1984.

964 Виж Conseil constitutionnel, 2004-505 DC, 19. 11. 2004 (за Договора 
за приемане на конституция за Европа) и Conseil constitutionnel, 2007-560 
DC, 20. 12. 2007 (за Договора от Лисабон). Виж също Conseil constitution-
nel, 2004-496 DC, 10. 6. 2004; Conseil constitutionnel, 2004-497 DC, 1. 7. 2004; 
Conseil constitutionnel, 2004-498 DC, 29. 7.2004; Conseil constitutionnel, 
2004-499 DC,  29. 7. 2004; Conseil constitutionnel, 2006-535 DC, 30. 3. 2006.
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ституционен съд (относно Договора за Конституция за Ев-
ропа), Полският конституционен съд (относно присъединя-
ването към ЕС); Чешкият конституционен съд (относно ДЛ).

„Евролюбивият“ прочит на Съюзното право овластява: 
•	както конституционния съдия – да преценява965 и за-

щитава националната конституционна идентичност и да 
осъществява контрол ultra vires, 

•	така и всеки друг съдия – да преценява сам дали една 
ситуация попада в обхвата (под въздействието) на Съюз-
ното право.

Несъмнено такъв подход (и такова разбиране) ще се изис-
ква от националния съдия в още по-голяма степен, ако евен-
туално ЕС все пак стане страна по ЕКПЧ, при което централ-
ният проблем ще бъде преценката относно вертикалното 
разпределение на компетенциите между ЕС и ДЧ и, естестве-
но, за обхвата на компетенциите на ЕС! Мисля, че няма съм-
нение: въпросът за компетенциите всъщност е централни-
ят въпрос на целия съюзен правопорядък…

А това е въпросът за приложното поле на ХОПЕС и по-об-
що на цялото Съюзно право.

Именно затова смятам този въпрос за толкова съществен –  
и отговорът за толкова важен за всеки юрист!

заедно с неизбежния следващ въпрос – как се прила-
гат разпоредбите на ХОПЕС в случаите в нейното при-
ложно поле – на който e посветено изследването в том V.

965 И то сам, според разбирането на Германския конституционен съд…
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