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Този наръчник съдържа кратко изложение на наи� -важното относно ПРИЛОЖЕ-
НИЕТО на Хартата на основните права на ЕС.

Хартата е правен акт с несъмнено практическо значение. Тя рамкира нор-
мотворческата власт на ЕС (всеки съюзен правен акт трябва да спазва „правата“ 
и зачита „принципите“, закрепени в нея) и нормотворческата власт на държави-
те-членки (всяка национална правна мярка в приложното поле на ХОПЕС1 също 
безусловно трябва да спазва „правата“ и зачита „принципите“). 

Редом с това – ако не и преди всичко! – ХОПЕС е и обвързващ (задължителен) тъл-
кувателен източник: всяка съюзна или национална правна норма в приложното и�  
поле трябва да бъде тълкувана съобразено с всички неи� ни относими разпоредби.

Преди всичко обаче Хартата е изначално предназначена да предизвиква (пря-
ко) правни последици и в правната сфера на частните лица (физически и 
юридически).

Споровете при приемането на Хартата – наи� -вече относно деи� ствието на разпо-
редбите и‛ в ДЧ – доведоха до поредица компромисни решения, представляващи 
съществени особености на прилагането на разпоредбите на Хартата. Те са уре-
дени изрично в четирите разпоредби в заключителния Дял VII под красноречи-
вия надслов „Общи разпоредби относно тълкуването и прилагането на Хартата“  
(чл. 51-54) и закрепващи няколко принципни, практически важни и политиче-
ски чувствителни за ДЧ проблема: определяне в кои случаи се прилага Хартата 
(респ. неприложимост спрямо изцяло вътрешни за ДЧ ситуации); задължителни 
правила за тълкуването на ХОПЕС и за съотношението и‛  с други източници на 
правната защита на правата на човека; минималните стандарти на защита на зак-
репените в Хартата права и принципи и три (различни?) задължения на ЕС и на 
ДЧ: да „спазват правата, зачитат принципите и насърчават тяхното прилагане…“. 
Тези разпоредби позволяват прилагането на Хартата спрямо частните лица, но и 
съществено го ограничават.

И тъи�  като практически най-важни (за юриста и за всеки гражданин) са имен-
но ограниченията на деи� ствието на Хартата, в тези помагала предлагам практи-
чески ориентирано съкратено обобщение на наи� -важните изводи от труда „Пра-
ва на гражданите на ЕС. Том V. ПРИЛАГАНЕ на Хартата на основните права на ЕС 
(Практически измерения или как се прилага ХОПЕС?)“2: общите ограничения на 
прилагането (Помагало 1), особените ограничения по отношение на частните 
лица (Помагало 2), и практически особено проблемния въпрос за ограничението 
на прилагането на „нормите-принципи“ спрямо частните лица (Помагало 3).

Въз основа на това накрая предлагам Общи правила за прилагането на ХОПЕС 
спрямо гражданите (Помагало 4). 

1 Относно приложното поле на ХОПЕС виж особено подробно в А. СЕМОВ, Права на гражданите на 
Европейския съюз. Том ІV. Приложимост на Хартата на основните права на ЕС (Приложно поле на ХОПЕС), 
УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2020.

2 УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2020.
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ПОМАГАЛО 1. Общи ограничения на прилагането на Хартата

Действието на ХОПЕС в пространството и времето не поставят съществени теоретични 
или практически проблеми.

Времевият обхват на ХОПЕС (действие ratione temporis) наистина е …динамичен. Съдът  
на Европейските общности се постара сравнително рано да подчини Общностния правен ред на основните прав-
ни принципи (сред които отчетливо подчерта основните права)3 и да ангажира общностния нормотворец с тях-
ното зачитане4. След това близо 10 г. прилагаше първоначалната версия на ХОПЕС от 2000 г. като „източник на 
вдъхновение“ или „неписан каталог“. 

В днешния си вид Хартата е приета (като междуинституционно споразумение на Съ-
вета, Парламента и Комисията) на 12 декември 2007 г. и подписаният на следващия ден  
(13 декември 2007 г.) Договор от Лисабон закрепи в чл. 6 ДЕС, че „Съюзът зачита правата, 
свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз“5.

Така Хартата влезе в сила като обвързващ правен акт на 1 декември 2009 г. (когато 
влезе в сила ДЛ). СЕС изрично определя, че Хартата е неприложима към правоотноше-
ния, възникнали преди тази дата6.

Териториалният обхват на ХОПЕС (действие ratione loci) е несъмнен: като естествена 
и неделима част от правната система на ЕС, Хартата действа навсякъде, където действа 
правото на ЕС. Неговото (респ. нейното) териториално действие обхваща цялата територия на ЕС – а това е 
именно и само територията на всички ДЧ. Какво попада в територията на (под суверенитета на) една ДЧ се опре-
деля единствено от нея по силата на нейните правни норми и релевантните международни договори и правни 
принципи7. Отделно от това Съюзното право може да има последици и извън така очертаната територия: напр. 
по отношение на правния режим на защитата на конкуренцията Комисията може да разследва предприятия, 
намиращи се на друга територия (напр. на трета държава), ако дейността им има влияние върху Вътрешния пазар 
на ЕС. Това естествено дава на ХОПЕС териториално действие извън „територията на ЕС“…

Материалният обхват на Хартата (действие ratione materiae) несъмнено е практически 
най-проблематичният въпрос8: Хартата се прилага по отношение на всички общест-
вени отношения, попадащи в обхвата (приложното поле) на правото на ЕС.

Персоналният обхват на Хартата (действие ratione personae) е подчинен на няколко 
специфични правила, които разглеждам подробно нататък, най-важният за гражданите 
извод е: Хартата се прилага спрямо частните лица по принципно различен от ЕКПЧ 
начин и в по-ограничени случаи.

Което обаче в никакъв случай не трябва да ни подвежда в посока на напълно непра-
вилното разбиране за ограничено значение на Хартата!

Разпоредбите на чл. 52, § 2-7 определят задължителни – и за националните юрисдик-
ции, респ. за всеки, който прилага Хартата! – правила относно тълкуването на нейните 
разпоредби, които могат общо да бъдат определени като ограничения. В частност една 
от най-специфичните разпоредби (чл. 52, § 5) налага особено съществени ограничения 

3 За предисторията и съдържанието на ХОПЕС виж подробно в А. СЕМОВ, Права на гражданите на Европейския 
съюз. Том І. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския съюз, УИ „Св. Климент Охридски“, 
С., 2013.

4 Знаково виж в Internationale Handelsgesellschaft, 11/70.
5 В последния текст на самата Харта изрично се посочва, че ТОВА Е Хартата от 7 декември 2000 г.,  

но във вида, в който е адаптирана на 12 декември 2007 г. в Страсбург. 
6 Kamino International, C-129/13, т. 29. В смисъл именно на „правнообвързващ акт“, тъй като иначе сам 

нееднократно се е позовавал на нея като „източник на вдъхновение“ и преди ДЛ.
7 Относно териториалното действие на правото на ЕС виж подробно в А. СЕМОВ, Правна система на ЕС, 

Институт по Европейско право, С., 2017, спец стр. 93.
8 Разгледан особено подробно в Том IV относно приложното поле на ХОПЕС и в резюме в Наръчника и 

Требника към него.

на действието спрямо частните лица на т. нар. „норми-принципи“, поради което е пред-
мет на подробен анализ в Помагало 2.

1. Действие на Хартата според общите правила относно прилагането ѝ (по чл. 51)
1.1. Хартата е естествено адресирана до всички правни субекти, за които правото на 

ЕС е приложимо: Съюзът (с всички негови структури), държавите-членки (с всички техни 
структури) и частните лица (физически и юридически) под юрисдикцията на държави-
те-членки (респ. на ЕС).

Практически най-важният проблем обаче е свързан с прилагането на ХОПЕС по отно-
шение на ДЧ и най-вече в тях (по отношение на частните лица). Обаче както в чл. 51 
(относно приложното поле на Хартата), така и в чл. 52 (относно обхвата и тълкуването на 
разпоредбите ù) частните лица не са споменати по никакъв начин (дори гражданите). 

Разпоредбите на чл. 51, § 1 и 2 налагат ОГРАНИЧЕНИЕ на действието на ХОПЕС по от-
ношение на ЕС в рамките на неговите компетенции – естествено с последици и за част-
ните лица. За краткост посочвам само, че ЕС може да приема правни норми, уреждащи 
основни права, но само в рамките на предоставените му (с ДЕС и ДФЕС) компетенции 
и при зачитане на принципа на пропорционалност. И когато приема такива актове (или 
прилага заварени), той е длъжен да спазва ХОПЕС в нейната цялост, а всеки съюзен акт 
(респ. всяка отделна разпоредба), несъвместим с разпоредба на ХОПЕС, подлежи – на 
това основание! – на отмяна от Съда на ЕС (по реда производството за отмяна по чл. 263, 
ал. 2 ДФЕС или на преюдициалното производство по чл. 267 ДФЕС).

Разпоредбата на чл. 51, § 1 определя общото ОГРАНИЧЕНИЕ на приложението на ХО-
ПЕС по отношение на ДЧ и на приложното поле на ХОПЕС – и с това налага много съ-
ществено ограничение на действието на Хартата по отношение на лицата – особено в 
сравнение с приложимостта на ЕКПЧ. Държавите-членки са обвързани от разпоредбите 
на ХОПЕС „само когато прилагат правото на ЕС“, т. е. когато действат (или бездействат) 
в приложното поле на правото на ЕС. 

ДЧ изобщо не са задължени да се съобразяват с ХОПЕС, когато приемат мерки, които 
не попадат в приложното поле на правото на ЕС. От друга страна обаче ХОПЕС ще се 
прилага спрямо една ДЧ винаги, когато приема мерки по прилагане/изпълнение на 
съюзна правна норма. 

Разбирането кой в държавата е обвързан от задължението на държавата за спаз-
ване/прилагане на Хартата следва да бъде максимално широко: всеки, който действа 
в приложното поле на правото на ЕС от името на държавата или по нейно възложение 
(под неин контрол). В най-пълна степен тук намира приложение разбирането на СЕС кой в една ДЧ може 
да ангажира отговорността ѝ при нарушение на правото на ЕС (по чл. 258 ДФЕС9): всеки държавен орган“, на 
първо по важност и последно по ред място националните съдебни органи10: не само когато ХОПЕС трябва да 
бъде приложена, но и когато трябва да бъде оставена неприложена противоречаща на ХОПЕС национална норма 
(независимо от ранга ѝ). 

1.2.  Произтичащи от Хартата задължения. Чл. 51 възлага на адресатите на Хартата да 
„спазват правата, зачитат принципите и насърчават тяхното прилагане“... Тази 
формулировка е съвсем нова в правото на ЕС. Тя е дори по-широка от уникалния принцип 
на лоялно сътрудничество, закрепен в чл. 4, § 3 ДЕС. От всяка ДЧ се изисква:
 Да изпълнява задълженията, произтичащи от норма на ХОПЕС (каквито са една не-

малка част от разпоредбите на Хартата, напр. по Дял І „Достойнство“ или Дял ІІ „Свобо-

9 Много подробно виж в А. СЕМОВ, Съдът на ЕС. Съвременно международно правораздаване – том ІІ, 
Институт по Международно право, Институт по Европейско право, С., 2011, стр. 281.

10 Commission c/ Italie, C-129/00, т. 32; Commission c/ Espagne, C-154/08. Виж също Köbler, C-224/01; Commission 
c/ Italie, 77/69 и Traghetti del Mediterraneo, C-173/03.
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ди“, несъмнено чл. 21 „Недискриминация“, но и напр. чл. 39 и 40 относно правото на 
участие в избори). 
 Да спазва и зачита правата и принципите в ХОПЕС означава да съобразява всички свои 

актове, действия и бездействия, да не нарушава по никакъв начин нито едно от тези права 
и принципи, да не приема вътрешна правна норма, която да им противоречи, и да оставя 
неприложена всяка вътрешна правна норма, която пряко противоречи или косвено е несъв-
местима с гарантирани от Хартата принцип или право.
 Да насърчава прилагането на ХОПЕС включва и задължение напр. да популяризира 

Хартата, като запознава държавните органи и гражданите, и да се позовава на Хартата в 
правните си актове и най-вече в съдебните решения.
 Да изисква спазването на Хартата от всекиго в държавата – държавни органи, струк-

тури под ръководството на държавата и частните лица – разбира се, само в случаите в 
приложното поле на Хартата – и да санкционира всяко нейно нарушаване.

1.3. Частните лица като адресат на Хартата (ирелевантната празнота в чл. 51). Чл. 51, § 1 
очертава персоналния обхват (адресатите) на Хартата и създава впечатление за изчерпател-
но изброяване – но частните лица (юридически или физически) не са посочени изобщо. 

1.3.1. Представата, че действието на Хартата е ОГРАНИЧЕНА – и не включва частните 
лица – обаче е неоснователна. Нима може да се мисли за друг по-естествен – и по-важен –  
от гражданите адресат на един каталог на основните права (при това конституционен)? 
Това ще противоречи както на историята и дори споровете относно създаването на ХОПЕС и включването в нея 
на някои разпоредби (най-вече социалните, именно свързани с работещите граждани), така и на духа и дори на 
буквата (конкретната формулировка) на нейните разпоредби – и най-вече на собствения смисъл на Хартата и 
по-общо на съюзния правен ред11. 

1.3.2. Огромната част от разпоредбите на Хартата имат за естествен, понякога оче-
видно единствен адресат гражданите – като единствен годен носител на закрепеното 
субективно право. 

1.3.3. Това, че ХОПЕС по предназначение е годна да въздейства в правната сфера на 
частните лица, най-ясно произтича от изрично предвиденото различно действие – 
именно и само по отношение на лицата! – на „правата“ и „принципите“, според което 
позоваването пред съд на разпоредбите, съдържащи „права“, е допустимо и като източ-
ник на субективни права.

1.3.4. По този въпрос място за съмнение няма:
 Всяко частно лице може да се позове на разпоредба от ХОПЕС във всички верти-

кални (с държавата в най-широк смисъл, виж по-горе) и хоризонтални (с друго частно 
лице, стига самата норма  да е годна за такова прилагане) отношения. И „да се позове“ 
означава именно (ако не преди всичко) да черпи противопоставимо (на държавата или 
на друго частно лице) и защитимо (от национален съд) субективно право.
 И – несъмнено – да се позове на разпоредба на ХОПЕС може както физическо лице 

(гражданин), така и юридическо лице12!
 Проблематичен е единствено въпросът за възможността частно лице да се позове 

на разпоредба, „съдържаща принцип“, който именно поради неговата важност разглеж-
дам отделно (в Помагало 2).

11 Председателят на СЕС проф. Кун Ленартс пише еднозначно: „Принципът на ефективност, сега закрепен в 
чл. 19, § 1 ДЕС, гарантира че основните права, които ЕС предоставя на частните лица, няма да останат „празно 
обещание“ – Koen Lenaerts, Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights, European Constitutional 
Law Review, Cambridge University Press, Vol. 8, Issue 3, 2012, р. 375, esp. 381.

12 Виж напр. DEB, C-279/09, т. 39-40, където СЕС посочва, че „юридическите лица не са изключени от прилож-
ното поле“ (в частност на чл. 47), а напр. правото на ефективни правни средства за защита пред съд, закрепено 
в чл. 47, се намира в дял VІ от нея, посветен на правосъдието, в който се установяват други процесуални прин-
ципи, намиращи приложение както спрямо физическите, така и спрямо юридическите лица.

2. Действие на ХОПЕС според правилата относно възможностите за ограничаване (по 
чл. 52, 53 и 54). Това са ограничения с много голямо практическо значение – на първо 
място именно за гражданите. Разпоредбите на чл. 52, § 1, 2, 4, 5 и 6 определят допус-
тимите ограничения на гарантираните от Хартата основни права – чрез осигуряване по 
изключение на по-малка защита (т. 2.1.), а разпоредбите на чл. 52, § 3, чл. 53 и чл. 54 – 
чрез осигуряване на по-засилена защита (т. 2.2.).

2.1. Ограничения чрез по-малка защита (чл. 52, § 1-7). Чл. 52 несъмнено е една от 
двете най-важни от политическа, а и от практическа гледна точка разпоредби на Хар-
тата (заедно с чл. 51). Тя урежда базовите правила относно тълкуването на разпоред-
бите на Хартата, възможностите за ограничаване на действието им и рамките на тези 
ограничения и едно смущаващо препятствие пред прякото прилагане на разпоредбите, 
определени като „съдържащи принципи“. Именно по чл. 52 изложението в „Разяснения-
та“ е несравнимо по-многословно от всяка друга разпоредба на ХОПЕС (не непременно 
и достатъчно ясно)…

Това е и разпоредбата, в която може би най-видимо намират проявление резервите на някои ДЧ и която в 
най-голяма степен позволява да се говори за половинчатост и неефективност на целия механизъм: някои аспе-
кти в известна степен обезсмислят Хартата…

Чл. 52 урежда възможността за ограничаване на предвидените в Хартата основни права общо, без да запазва 
на някои от правата статус на неограничими (или „абсолютни“), за разлика напр. от ЕКПЧ (чл. 3).

Чл. 52 всъщност очертава изключително съществени ограничения на тълкуването и 
прилагането на разпоредбите на Хартата13. Някои от тези „рамки“ (като § 3) могат да се 
разглеждат и като разширяващи обхвата на принципите и правата – доколкото препра-
щат към ЕКПЧ и по този начин към богатата и по правило склонна към разширително 
тълкуване практика на ЕСПЧ. Други обаче очевидно са ограничаващи: обвързват с на-
ционалните конституционни традиции, съдебна практика и законодателство (§ 4 и 6) и 
лишават от хоризонтална приложимост нормите, съдържащи принципи (§ 5). Именно тук 
иначе далеч не перфектните „Разяснения“ проявяват реален смисъл – почти по отношение на всички разпоред-
би на чл. 52 е направено прецизиране за възможната степен на ограничаване.

2.1.1. Класически ограничения (чл. 52, § 1). Параграф 1 всъщност имплицитно 
потвърждава обща възможност за ограничаване на прилагането (на всяко защитено 
от ХОПЕС право) в държавите-членки и на съюзно равнище. Предвидените ограничения са 
повече или по-малко типични за международните инструменти за защита на основните права и ясно утвърдени 
в практиката на СЕС14, от своя страна заимстваща в това отношение практиката на ЕСПЧ15. 

В § 1 е използван „по-модерният подход“ с „обща ограничителна клауза“: закрепва 
условията, на които трябва да бъде подчинено всяко ограничение: 

2.1.1.1. Ограничение е възможно само ако е „предвидено в закон“.  
 По отношение на ЕС под „закон“ трябва да се разбират „законодателните актове“ на 

съюзните институции (по чл. 289 ДФЕС), а не всеки от актовете за „упражняване на компетенции на 
ЕС“ (изброени, при това неизчерпателно, в чл. 288 ДФЕС)16. Чл. 52, § 1 визира само „законодателен“ съюзен акт (и 
не друг правен акт на институциите) – но пък всеки законодателен акт по смисъла на чл. 289 ДФЕС, независимо 
дали е приет по реда на „обикновената“  или по реда на „специална“ законодателна процедура. Индивидуален 
съюзен правен акт (респ. национален индивидуален акт по прилагането на съюзна норма! – б. м.) не може сам по 
себе си да налага ограничения на упражняването на предвидено в Хартата право, ако няма формално („изрично 
предвидено“) правно основание17. Една мярка е „предвидена в закон“ и когато е предвидена в директива, „която 

13 Виж напр. Ricardo Alonso GARciA, The General Provisions of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, European Law Journal, Vol. 8, 2002, p. 492-514.

14 Виж напр. Fishermen's Organisations and Others, C-44/94, т. 55; Kjiel Karlsson et a., C-292/97, т. 45; Alassini and 
Others, съединени дела C-317/08 – C-320/08, т. 63.

15 Виж напр. EctHR, Fogarty v. United Kingdom, 21. 11. 2001, No. 37112/97, § 33.
16 Подробно за производните източници на правото на ЕС виж в А СЕМОВ, Правна система на ЕС, Институт 

по Европейско право, С., 2017, спец. стр. 137 и сл.
17 Knauf Gips c/ Commission, C-407/08 P, т. 91. 
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представлява законодателен акт на Съюза“18. Т. е. всяко ограничение е допустимо само ако е подчинено на прин-
ципа на правната сигурност, т. е. да е предвидимо, ясно и конкретно19. Но и естествено се изисква спазването 
на принципите на пропорционалност и преследване на легитимна цел. 
 По отношение на ДЧ понятието „закон“ има очевидно съдържание: акт на законо-

дателен орган, предназначен пряко да поражда правни последици за правните субекти 
под юрисдикцията на държавата, правен акт с най-висш ранг след конституцията. Позова-
ване или препращане към „закона“ (националния) в Хартата се прави и в отделни конкретни разпоредби относно 
отделни права с по-специфично съдържание, което естествено изисква доуреждането им чрез приемането на 
допълнителни правни актове: чл. 3, § 2, б. „а“; чл. 17, § 1; чл. 47, § 2; чл. 49, § 1 и чл. 50. Отделно се използва по-
зоваване или препращане към „националните законодателства и практики“ (или „националните закони“) –  
най-вече по отношение на т. нар. „принципи“.

2.1.1.2. Всяко ограничение на права и свободи трябва да е съобразено със собстве-
ното им основно съдържание, т. е. да запазва „неприкосновено ядро“ на всяко основно право. Самото 
понятие за „същността“ произтича от общите конституционни традиции на ДЧ20 и практиката на ЕСПЧ, но е добре 
познато и в практиката на СЕС21. 

2.1.1.3. СЕС настоява ограничението да бъде оправдано от съображения от общ инте-
рес на ЕС и да не е непропорционално или нетолерантно22. Много показателното за концепцията 
на СЕС е делото Volker und Markus Schecke23, където той приема, че винаги трябва да се преценява дали легитим-
ната цел не може да бъде постигната с по-малко ограничаване на другото основно право (поради което отменя 
разпоредби на регламент).

2.1.1.4. Второто изречение на чл. 52, § 2 конкретизира вече разгледаните изисквания с 
още 3: ограничението да е необходимо, да отговаря на признати от Съюза цели от общ 
интерес24 или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора25. По 
делото Hein26 СЕС настоява, че когато националният съдия трябва да тълкува вътрешна норма в съответствие 
с Хартата – или да установи противоречие – той е длъжен дори да промени (а ако е невъзможно – да остави 
несъобразена) постоянната (национална) съдебна практика, ако тя се основава на тълкуване на националното 
право, което е несъвместимо с целите на директивата27. Съвсем преди седмици по делото Cresco 
Investigation28 СЕС настоява, че националният съдия е длъжен не само да остави непри-
ложена национална норма, несъвместима с Хартата, но и – на своя отговорност – да 
приложи (по аналогия!) спрямо дискриминирани лица най-благоприятния режим, от 
който се ползват недискриминираните лица. Вкл. и като наложи това на частни лица (т. 
е. приложи с хоризонтален директен ефект) нормата на Хартата (в случая чл. 21).

18 J. N., C-601/15 PPU, т. 51.
19 Виж Заключенията на ГА Cruz Villalón по дело Scarlet Extended, C-70/10.
20 Виж напр. чл. 19, ал. 2 от Германския основен закон, предвиждащ, че „същността на едно основно право 

не може да се засяга“.
21 Все пак като ярък пример можем да посочим особено знаковите дела cJUE (Голям състав), 8. 4. 

2014, Digital Rights Ireland, съединени дела C-293/12 и C-594/12, т. 39, където СЕС изрично се позовава на 
„същественото съдържание“ на правото на защита на личните данни, за да прецени валидността на Директива 
2006/24/CE) и след това Schrems, C-362/14, т. 94, където Съдът отменя Решение на Комисията (за сключване на 
споразумение със САЩ за трансфер на лични данни!), тъй като „правна уредба, осигуряваща общ достъп на 
публичните органи до съдържанието на електронни съобщения, трябва да се счита за засягаща същественото 
съдържание на основното право на зачитане на личния живот, гарантирано в чл. 7 от Хартата“.

22 Виж Volker und Markus Schecke and Eifert, съединени дела C-92/09 и C-93/09, т. 74; Vodafone, C-58/08, т. 83.  
За неподходяща мярка виж напр. Tas-Hagen, C-192/05, т. 34. За безалтернативна мярка виж Schwarz, C-291/12, т. 

48-53. Да не превишава необходимото – виж знаково в Association Belge des Consommateurs Test-Achats, C-236/09.
23 Volker und Markus Schecke and Eifert, съед. дела C-92/09 и C-93/09.
24 Schmidberger, C-112/00, т. 80. И категорично отрича подобна роля на „интересите от изцяло икономически 

характер“ – AGET Iraklis, C-201/15, т. 70-72.
25 А причинените ограничения („неудобства“) да не са „прекомерни“ по отношение на преследваната цел – Sky 

Osterreich, C-283/11, т. 50; Schaible, C-101/12, т. 57. Виж непременно и българското дело ЧЕЗ, C-83/14, т. 123-127.
26 Hein, C-385/17, т. 51 и 61-62.
27 Hein, C-385/17, т. 51, където СЕС препраща и към Dansk Industri (DI), C-441/14, т. 32 и 33 и цитираната 

съдебна практика.
28 Cresco Investigation, C-193/17, т. 79-86.

2.1.1.5. По делото Glatzel29 СЕС обобщава изискванията на чл. 52, § 1: законодателят 
(съюзният, но и националният) е длъжен да не третира по различен начин сходни поло-
жения и да не третира еднакво различни положения, освен ако такова третиране не е 
обективно обосновано. Разликата в третирането е обоснована, когато се основава на обективен и раз-
умен критерий, т. е. когато е свързана с допустима от закона цел на разглежданото законодателство и когато е 
съразмерна на преследваната от съответното третиране цел30.

2.1.2. Ограничения, свързани с особеностите на интеграционния правен ред. От чл. 52 
§ 2 следва, че когато ХОПЕС повтаря разпоредби на УД, те трябва да се прилагат (само!) така, както произтича от 
УД (и производните източници) – за да не се засегне единството на Съюзното право. 

2.1.3. Ограничения, пряко свързани с правните системи на ДЧ (по чл. 52, § 4 и 6). 
Разпоредбата на § 4 е изрично потвърждение на принципа на зачитане на националната 
конституционна идентичност, прогласен в чл. 4, § 2 ДЕС – когато ХОПЕС урежда права, 
произтичащи от конституционните традиции на ДЧ, тези права трябва да се тълкуват 
именно в светлината на конституционните традиции31. Но това се отнася само за тези разпоредби 
на Хартата, които закрепват права, произтичащи от тези традиции. За разпоредбите, за които в Разясненията е 
посочено изрично, че „произтичат от общите конституционни традиции“, чл. 52, § 5 се явява правно основание, 
допускащо ограничение на закрепеното основно право, съобразно с …тези традиции. Разбира се, тези случаи не 
са много: по чл. 10, § 2; чл. 14 и чл. 49, § 3 ХОПЕС. Ярък пример е делото Omega32.

2.1.4. Функционално ограничение относно Разясненията към ХОПЕС. За първи път в съю-
зен правен източник от първичен (конституционен) ранг се прави препращане към допълнителен обяснителен 
документ, при това с ангажиращото изискване „да се вземат надлежно под внимание“. § 7 изрично ангажира със 
зачитането на „Разясненията“ не само съюзните, но и националните юрисдикции33. Разясненията не разясняват 
много – но каквото е разяснено, е норма!

2.2. Ограничаване чрез по-голяма защита (по чл. 52, § 3, чл. 53 и 54).
2.2.1. Делимитиращи ограничения, свързани с ЕКПЧ (чл. 52, § 3). Някои автори наричат тази 

разпоредба „клауза на препращане“ към ЕКПЧ. Тя трябва да послужи за своеобразен нормативен амбреаж, 
който плавно да приобщи специфичния интеграционен правопорядък към базовите рамки на общоевропейската 
защита на основните права (макар и не всички…).

Второто изречение на разпоредбата предвижда, че първото изречение не отрича въз-
можността правото на Съюза да предоставя по-широка защита34: важен основополагащ 
принцип на съюзния каталог на основните права (ХОПЕС) е идентичност на тълкуването 
и прилагането на правата, със закрепените в общоевропейския каталог (ЕКПЧ). ХОПЕС 
възпроизвежда „редица от правата по ЕКПЧ“, но далеч не всички35. Тази разпоредба:

2.2.1.1. Предоставя на съдилищата ясен ориентир относно прилагането на редица от правата (и „принципи-
те“), закрепени в ХОПЕС – това са не „нови права“, а същите, които са закрепени в ЕКПЧ, поради което следва и да 
се прилагат и зачитат така, както произтича от ЕКПЧ и страсбургската практика по прилагането ù36.

29 Glatzel, C-356/12, т. 43.
30 Виж в този смисъл Akzo Nobel Chemicals и Akcros Chemicals/Комисия, C-550/07 P, т. 54 и 55, и цитираната 

там практика.
31 Florence BEnoiT-RoHMER, Valeurs et droits fondamentaux dans la Constitution,Revue trimestriel de droit 

europeen, 41 (2), avr.-juin 2005, p. 261, spec. p. 272, note 26.
32 Omega Spielhaus, C-36/02.
33 Така например изненадващо френският Конституционен съвет през 2004 г. се позова именно на 

Разясненията към Хартата (при това тогава все още без роля на пряко приложим съюзен правен източник), 
за да констатира липсата на противоречие с Френската конституция (conseil constitutionnel, 19. 11. 2004, 
Traite etablissant une Constitution pour l’Europe, 2004/505 DC – относно това особено интересно произнасяне на 
френския Конституционен съвет виж в А. СЕМОВ, Измененията в Конституцията на Френската република 
във връзка с Конституцията за Европа – в: А. СЕМОВ (съст.), Европа, разширяването и конституцията, УИ 
„Св. Кл. Охридски“ и Институт по Европейско право, С., 2005, стр. 16.

34 Виж знаково в McB, C-400/10 PPU, т. 53.
35 Неизбежен е въпросът защо бе необходимо Хартата да възпроизвежда редица права, закрепени в 

ЕКПЧ (15-ина разпоредби…), а в същото време да не възпроизвежда други от тях (въпрос, който за мен е без 
убедителен отговор…).

36 Остава обаче открит въпросът за немалкото примери на различен прочит на основните права от 
съдилищата в Страсбург и в Люксембург.



8 9

2.2.1.2. Предоставя на гражданите на ЕС гаранции, че този кръг основни права ще бъдат защитени в ЕС (и в 
ДЧ, когато действат в обхвата на правото на ЕС) с много висок минимум защита, какъвто гарантира механи-
змът на ЕКПЧ.

2.2.1.3. Отчита спецификата и „автономния характер“ на Съюзното право и позволява – именно за неговите 
нужди – да се осъществи и „по-широка защита“ на съюзно равнище, като по този начин предоставя и на СЕС не 
само „последната дума“, но и възможност реално да упражни своя монопол над тълкуването на ПЕС. 

2.2.1.4. Затова изрично се разграничават: правата, които са идентични в двата източника (и тяхното „съдържа-
ние и действие е същото като по съответните разпоредби на ЕКПЧ, вкл. с практиката на ЕСПЧ)37 и правата, които 
са аналогични („кореспондират“), но по силата на ХОПЕС имат по-широк обхват38.

Тъкмо поради това смятам, че разпоредбата на § 3 на чл. 52 от ХОПЕС трябва да се разглежда като „делимити-
ращо“ ограничение – налага практиката по ЕКПЧ,  но и позволява (за да не кажа налага) в рамките на ЕС тя да се 
разглежда само като минимално равнище и да се търси по-широк обхват, респ. по-широка защита.

2.2.2. Класическо ограничение чрез забрана за ограничаване (допускане на по-ши-
рока защита, чл. 53). Разпоредбите на чл. 53 и 54 дават допълнителни гаранции за ефективната защита на 
закрепените в ХОПЕС права, но и отварят вратата за допълнителни национални ограничения. Разпоредбата на чл. 
53 изглежда най-стандартна, но може да се определи като най-озадачаваща…

2.2.2.1. Редакцията на чл. 53 е подобна на типичните за класическите международноправни инструменти за 
защита на правата на човека (вкл. чл. 53 от самата ЕКПЧ). На пръв поглед тя гарантира, че степента на защита, 
осигурена от Хартата, трябва да бъде най-малко също толкова висока, колкото и тази по ЕКПЧ. 

2.2.2.2. Всъщност чл. 53 дава и още една, дори по-важна гаранция: че действието на ХОПЕС по никакъв начин 
няма да ограничи защитата на основните права, която гражданите черпят на основание на други вече действащи 
правни инструменти. 

2.2.2.3. Чл. 53 сякаш урежда нов принцип: „прилагане на най-защитаващата норма“: „когато акт от правото 
на Съюза изисква национални мерки за прилагане, националните органи и юрисдикции (могат) да прилагат на-
ционалните 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 пра-
вото на Съюза“39. Иначе казано: когато съюзна правна норма не оставя свобода на преценка при прилагането/
транспонирането, националните мерки трябва да са съобразени с ХОПЕС. Когато обаче съюзната норма оставя 
свобода на преценка, ДЧ може да приложи режим на защита на правата на човека, по-засилен от защитата на 
същото основно право по ХОПЕС – стига само да не се засягат приматът на правото на ЕС, единството и ефектив-
ността му. Тази разпоредба трябва да се разглежда като standstill clause, забраняваща регресивното тълкуване 
на ХОПЕС – гаранция, че ХОПЕС няма да се превърне в инструмент за ограничаване на правата, гарантирани от 
други съюзни правни норми и най-вече от националните конституции. Остава открит обаче въпросът за прима-
та… Можем да установим и, че „Разясненията“ подхождат обидно небрежно към тази така важна разпоредба.

2.2.3. Забрана на злоупотребата с право (чл. 54). Също може да се разглежда като класическа: 
основен правен принцип40, препятстващ за възможността чрез упражняването на едно гарантирано от Хартата 
право да се постигне ограничаването („погазването“) на друго гарантирано от нея право. Без да се стига до ли-
шаване от права41…

…Практически по-важни са особените ограничения на действието на Хартата по отно-
шение на частните лица, представени в Помагало 2.

37 Това са: чл. 2 § 1 (чл. 2, § 1, 1-о изр. ЕКПЧ); § 2 (чл. 2 ЕКПЧ); чл. 4 (чл. 3 ЕКПЧ); чл. 5, § 1 и 2 (чл. 4, § 1 и 2 ЕКПЧ); 
чл. 6 (чл. 5 ЕКПЧ); чл. 7 (чл. 8 ЕКПЧ); чл. 10, § 1 (чл. 9 ЕКПЧ); чл. 11 (чл. 10 ЕКПЧ, без да се засягат ограниченията, 
които ПЕС може да наложи ); чл. 17 (чл. 1 от Протокол № 1); чл. 19, § 1 (чл. 1 от Протокол № 4); § 2 (чл. 3 ЕКПЧ); 
чл. 20 (чл. 6 и 14 ЕКПЧ и чл. 1 от Протокол № 12); чл. 21, § 1 (чл. 14 от ЕКПЧ); чл. 23, ал. 1 (чл. 14 от ЕКПЧ и 
Протокол № 12); чл. 48 (чл. 6, ал. 2 и 3 ЕКПЧ); чл. 49, § 1 (с изкл. на последното изречение) и § 2 (чл. 7 ЕКПЧ)..

38 Чл. 9 (чл. 12 от ЕКПЧ, но „с модернизирана  редакция“); чл. 12, § 1 и 2 (чл. 11 ЕКПЧ, но с разширено 
приложно поле ); чл. 14, § 1 и 3 (чл. 2 от Протокол № 1, но с по-широко приложно поле); чл. 28 (чл. 11 ЕКПЧ); 
чл. 47, ал. 1 (чл. 13 ЕКПЧ, но в ПЕС защитата има по-широк обхват); ал. 2 и 3 (чл. 6, т. 1 от ЕКПЧ); чл. 50 (чл. 
4 от Протокол № 7, но с по-широк обхват между юрисдикциите на ДЧ; неприложимост на концепцията за 
„чужденец“ (по чл. 16 ЕКПЧ).

По отношение на редица разпоредби (напр. на Дял ІІІ „Равенство“ и Дял ІV „Солидарност“, сред които има 
такива, които очевидно кореспондират с разпоредби на ЕКПЧ) „Разясненията“ не посочват връзка с ЕКПЧ, тъй като 
става дума за разпоредби, които „са предмет на разпоредби на Договорите“ и според чл. 52, § 2 „се упражняват 
при определените в тях условия и граници“, независимо от близостта или идентичността с разпоредби на ЕКПЧ.

39 Melloni, C-399/11, т. 60.
40 „Присъщ на всяка правна система“ – Emsland Stärke GmbH, C-110/99. Като цяло обаче практиката на 

интеграционния съд в тази материя не е изобилна…
41 Виж напр. Решението на Комисията по правата на човека при Съвета на Европа: commEDH, Kühnen,  

DR 56, p. 206.

ПОМАГАЛО 2. Ограничения поради различното действие на „нормите-права“ 
и „нормите-принципи“

ПРилАГАНЕТО СПРяМО ЧАСТНиТЕ лицА е несъмнено най-важният проблем на 
прилагането на Хартата. Той изисква разбиране на разграничението между „права“ и 
„принципи“ именно по отношение на частните лица. 

1. Обща рамка на разграничението между „права“ и „принципи“ по отношение 
на частните лица. Чл. 52, § 5 изрично разделя разпоредбите на Хартата в две катего-
рии: „права“ и „принципи“. Това разграничение е може би най-спорната и несъмнено 
най-проблематичната особеност на Хартата и може да бъде определено дори като из-
куствено и …безпринципно42. От него следва ограничена ефективност на този Хартата 
като правен източник и ограничена възможност на гражданите да се позовават на него. 
Поради това е и най-същественото основание да определям Хартата като компромети-
ран от компромиси акт43…

Тази разпоредба е „най-яркият продукт на политическия компромис“, тя закрепва не само изрично, но и с 
незаобиколимо материално и процесуално значение разграничението между „права“ и „принципи“ и пре-
пятства директния ефект на разпоредбите, определени като „принципи“: позоваването на тези принципи пред 
съд е „допустимо само за тълкуване и проверка на законността“ на актовете на Съюза или ДЧ („минимална при-
ложимост“).

Разбирането на това разграничение – и най-вече на неговите последици – е от реша-
ваща практическа важност. 

1.1. Правна уредба и понятия. В преамбюла на ХОПЕС се посочва, че „Съюзът призна-
ва“, а в чл. 51 изрично се определя, че институциите на ЕС и ДЧ „спазват правата, зачи-
тат принципите и насърчават тяхното прилагане…“. Изразът „спазват“ трябва да се отнася към 
дейността по правоприлагането (т. е. към правата, в смисъл на „прилагат“), а изразът „зачитат“ – към тълкуването 
и преценката на валидност (т. е. към принципите, в смисъл на „не нарушават“)44! „Правата“ се прилагат (пряко), 
а „принципите“ се спазват, като се прилагат чрез други актове или като не се прилагат противоречащите им 
актове (виж подробно нататък).

1.1.1. В чл. 6, § 1, ал. 1 ДЕС и в Преамбюла на ХОПЕС е посочено, че „Съюзът признава посочените по-долу 
права, свободи и принципи“ – но понятието „свободи“ е без самостоятелно правно значение: това са права на 
свобода45, не предполага разграничение от „правата“ от гледна точка на действието им спрямо лицата!

1.1.2. Разграничението между „права“ и „принципи“ е напълно неконкретизира-
но по отношение на отделните разпоредби на Хартата – от самия текст на отделни-
те разпоредби на Хартата (уви, и от Разясненията46) …не може да се установи ед-
нозначно дали закрепват „право“ (с директен ефект) или „принцип“ (без директен 
ефект) и най-вече на какво основание (как) се определя това! Редакцията на отделните 
разпоредби е силно вариативна, като някои норми, дори озаглавени „право“, всъщност съдържат принцип –  
и обратното… Затова от ключова практическа важност е доброто разбиране на разграничението (което предла-
гам нататък).

42 Проф. Жан-Пол Жаке пише еднозначно: „При изработването на Хартата на основните права на ЕС 
нейните автори направиха серия компромиси, които позволяват двусмислия, особено по отношение на 
хоризонталните разпоредби (чл. 51-55, б.м. А.С.), а в резултат – и по отношение на гарантираните права. 
Именно Съдът на ЕС ще трябва да осветли тези двусмислия.“ – Jean-Paul JAcQUÉ, The Charter of Fundamental 
Rights and the Court of Justice of the European Union: A First Assessment of the Interpretation of the Charter’s Horizontal 
Provisions – in: lucia serena Rossi, Federico cAsolARi, The EU after Lisbon. Amending or Coping with the Existing 
Treaties?, Springer, 2014, р. 137.

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

44 В българския текст преводът е обратен: „зачитат правата и спазват принципите“, според мен неправилно…
45 Право на свобода на мисълта (чл. 10), на изразяването (чл. 11), на религията, сдруженията, дори на 

изкуствата и науките (чл. 13) и т. н.
46 Само за 3 конкретни разпоредби „Разясненията“ изрично посочват, че представляват принципи по 

смисъла на разграничението по чл. 52, § 5. Всъщност ясен и пълен списък на „принципите“ няма!
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1.1.3. Редом с това „правата“ – и от гледна точка на редакцията на разпоредбите, и от 
гледна точка на осъществяването им – се делят на „активни права“47, „забрани“48 или 
„ценности“49 и др.

1.2. Хоризонталната приложимост на една разпоредба на Хартата зависи единствено 
от това дали конкретната разпоредба е безусловна и задължителна50. Няма да е безусловна 
никоя разпоредба на Хартата, която препраща към „националното право и практика“51. Изискването за „задъл-
жителност“ включва не само абсолютния (не търпящ изключения) характер на защитеното право, но и тради-
ционните критерии на правоприлагането, като яснота и конкретност (като елементи на понятието за „самодоста-
тъчност“ или „самоизпълняемост“) – и очевидно изключва всякаква условност или пожелателност52.

2. Нормите, съдържащи „права“, са безусловно общо приложими спрямо частните лица.
2.1. Тези норми са самодостатъчни (безусловни и достатъчно ясни и конкретни), за 

да послужат като източник на субективно право на частно лице, защитимо като пред 
съюзен, така и пред национален юрисдикционен орган, респ. според съдържанието им 
противопоставимо на друго частно лице. „Правата“ са норми, пряко пораждащи правни 
последици в правната сфера на частните лица. 

2.1.1. Някои от тях са норми с „пълен“ директен ефект – предоставят субективни права, противопоставими 
както на държавата, така и на друго частно лице (напр. всички разпоредби в Дял І „Достойнство“).

2.1.2. Други са норми с „ограничен“ („вертикален“) директен ефект – предоставят субективни права, противо-
поставими само на държавата (напр. чл. 10, § 2 или чл. 39).

2.1.3. Трети норми са годни да проявят само „съюзен ефект“ – предоставят субективни права, противопостави-
ми само на ЕС (респ. неговите структури – напр. чл. 22 и чл. 41-46).

2.1.4. Някои разпоредби могат да имат разнопосочно действие: да предоставят на частните лица права, про-
тивопоставими както на ЕС, така и на ДЧ, или на ЕС, на ДЧ и на други частни лица53.

2.2. Съдът на ЕС сравнително рано54 (след влизането на Хартата в сила като първичен 
източник на Правото на ЕС през декември 2009 г.) направи две много важни уточнения:

2.2.1. Призна хоризонтална приложимост на някои разпоредби на Хартата55

2.2.2. и даде да се разбере, че дали една разпоредба съдържа субективно право (с 
директен ефект) или принцип (без директен ефект) зависи не от нейното наименование, 
още по-малко систематично място, а изцяло и само от съдържанието ù: дали е безус-
ловна и достатъчно ясна и конкретна.

2.2.3. Съвсем наскоро в серия от решения56 СЕС потвърди възможността за прилагане 
на разпоредби от Хартата, съдържащи права, в хоризонтални отношения – т. е. с пълен 

47 Като право на брак по чл. 9 или право на образование по чл. 14.
48 Напр. на принудителен труд по чл. 5 или на различните форми на дискриминация по чл. 21 и др.
49 Напр. човешко достойнство по чл. 1, справедливост по чл. 31, правосъдие по чл. 47 и т. н.
50  Според Съдия Л. Роси „подобно – макар и с различен изказ – на теста, заложен в самото начало по 

отношение на разпоредбите на УД (от Van Gend en Loos) и сетне на директивите (от Van Duyn)“ – lucia serena 
Rossi, The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, 25. 2. 
2019, https://eulawanalysis.blogspot.com/2019/02/the-relationship-between-eu-charter-of.html?fbclid=IwAR1wAE
O8WQtcnX0F0f2RNC5wUmJG-Urj541AIS19qt9acDZb90cchi0nBFw.

51 Като напр. социалните права по чл. 27 (право на информиране и консултиране на работниците), чл. 28 
(право на колективно договаряне и действия, чл. 30 (защита при неоснователно уволнение), чл. 34 (право 
на социална сигурност и социална помощ), чл. 35 (защита на здравето), чл. 36 (достъп до услуги от общ 
икономически интерес), но и лични права, като чл. 9 (право на брак и семейство), чл. 10, § 2 (правото на отказ 
от военна служба) и чл. 16 (свободна стопанска инициатива).

52 Присъща например на някои принципи, като напр. опазването на околната среда по чл. 37.
53 Виж подробно нататък в Каталога на нормите на ХОПЕС според делението им на „права“ и „принципи“ в 

края на това помагало 2.
54 Виж особено знаковите дела Mangold, C-144/04, т. 75-78 и особено Kücükdeveci, C-555/07, т. 50-51. 
55 Вкл. юридически! Виж знаково в Max-Planck, C-684/16, т. 76-79.
56 Виж Egenberger, C-414/16, т. 76-79; IR, C-68/17, т. 69-70; Hein, C-385/17, т. 76-78 и Cresco Investigation, 

C-193/17, т. 76-77.

директен ефект, съответно и с примат (отстраняващ противоречаща им национална нор-
ма, преклудиращ действието) ѝ. 

През ноември 2018 г. по делата Bauer57 и Max-Planck58 СЕС призна хоризонтална прило-
жимост на „принцип“ – но действащ като субективно право! Най-вече поради неговия без-
условен характер – произтичащ именно от това, че разпоредбата не се нуждае от послед-
ваща конкретизация в съюзна или национална норма, а е достатъчна сама по себе си.

3. Действие на нормите, съдържащи „принципи“. 
Разпоредбите, съдържащи „принципи“, имат силно ограничено приложение спрямо 

частните лица. Самата Харта (в чл. 52, § 5) закрепва принципно различна приложимост 
на отделните ѝ разпоредби в зависимост от съдържанието им. 

3.1. Основни особености на „нормите-принципи“ по смисъла на чл. 52, § 5. Нормите 
„съдържащи принципи“ не са самодостатъчни, тъй като не са безусловни или достатъч-
но ясни и конкретни. Те са „програмни норми“ и изискват „прилагане“ чрез съюзни или 
национални правни актове, които вече биха могли да бъдат прилагани спрямо частните 
лица. Без такава конкретизация нормите-принципи са напълно лишени от директен ефект. 
Тe изискват активно поведение на изрично визираните в чл. 51 адресати на Хартата –  
структурите на ЕС и на ДЧ. Това е „прилагане чрез нормотворчество“ (изразът мой). 

3.1.1. Неприлагане като самостоятелен източник на субективно право. Всяка разпо-
редба на ХОПЕС, която не е достатъчно конкретна или безусловна, не е годен за пря-
ко прилагане източник на защитими пред съд субективни права и изисква (предполага) 
приемането на друг правен акт (норма), сам по себе си годен за пряко прилагане – такъв, 
от който частните лица да могат да черпят субективни права. Очевидно една съюзна ди-
ректива няма да е такъв акт в отношенията между частни лица (виж нататък).

Най-същественият проблем е свързан с приложимостта пред съд. „Нормите-принципи“ са лишени от дирек-
тен ефект пред националните съдилища. Като всяка съюзна правна норма, те са обхванати на общо основание 
от принципа на непосредствена приложимост. Но доколкото са лишени от директен ефект, гражданите не могат 
да черпят директно от тях субективни права. Те могат на общо основание да черпят субективни права от друга – 
съюзна или национална – правна норма, приета в изпълнение (приложение) на тези принципи. 

3.1.2. Прилагане като тълкувателен източник. Несъмнено – както за всяка съюзна 
правна норма – гражданите могат да искат съобразено с „принцип“ тълкуване на при-
ложимата национална норма. Всяка норма (съюзна или национална) в обхвата на  нор-
ма-принцип от ХОПЕС трябва да бъде тълкувана съобразено с нея.

3.1.3. Прилагане като мяра за валидност. Неприложима ще бъде всяка норма (съюзна 
или национална) в обхвата на  норма-принцип от ХОПЕС, която ѝ противоречи. Частните 
лица имат възможност да искат инцидентно и по повод приложението на национална норма в приложното поле 
на Съюзното право националният съд да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС за установяване на не-
съвместимост на дадена съюзна правна норма с един такъв „принцип“, за да може националният съдия да пре-
цени валидността на приложимата по делото национална правна норма. Приложението на „принцип“ 
като мяра за валидност на националните норми според СЕС зависи от това дали и как е 
конкретизиран – практиката му очертава три различни хипотези:

3.1.3.1. ако принципът е конкретизиран със съюзна норма с пълен директен ефект (напр. в регламент), непри-
ложима ще е всяка противоречаща му национална норма;

3.1.3.2. ако е конкретизиран със съюзна норма с ограничен (вертикален) директен ефект (напр. в директива, 
която не е транспонирана), всяка противоречаща му национална норма ще е неприложима във вертикални отно-
шения (т. е. принципът ще е противопоставим на държавата);

3.1.3.3. ако е конкретизиран с национална норма (напр. законова) неприложима ще е всяка противоречаща му 
друга национална норма. При това независимо от ранга на двете национални норми: ако напр. норма-принцип е 

57 Съединени дела Bauer C-569/16 и Volker C-570/16, т. 84-86, където много съществено значение има и 
заключенията на ГА Бот.

58 Max-Planck, C-684/16, т. 73-75.
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конкретизирана с национален подзаконов акт, неприложим в случай на противоречие – именно с нормата-прин-
цип, прилагана в нормен комплекс с конкретизиращия я подзаконов акт – ще бъде и всеки закон!

3.1.3.4. ако е конкретизиран със съюзна норма без директен ефект (напр. в директива) или не е конкретизи-
ран изобщо в съюзен или национален акт, според изводите от делото AMS (виж подробно нататък в Помагало 3,  
т. 1) „принципът“ от ХОПЕС ще остане негоден да препятства прилагането на каквато и да било противоречаща 
му национална норма в хоризонтални отношения. В този случай принципът от ХОПЕС не може да породи в от-
ношенията между частни лица дори и ефект по отстраняване (изключване) на противоречаща му национална 
норма. Последвалата практика обаче позволи известно смекчаване на това виждане (виж подробно нататък 
в Помагало 3, т. 2).

3.1.4. Гражданите разполагат с още един изключително съществен инструмент за косвена защита на своите 
интереси: всяко приемане или още повече прилагане на национална правна норма, противоречаща (дори само 
косвено, тълкувателно несъвместима) с прогласен от ХОПЕС принцип, безусловно представлява „неизпълнение 
на задължение на държава-членка“ по смисъла на чл. 258 ДФЕС и е основание за сезиране на ЕК и започване на 
производство за установяване на нарушение на ДЧ. 

3.1.5. Така по отношение на нормите-принципи може да се говори за пряка и косвена 
приложимост (или ефективност). Гражданите могат да черпят права от норма-принцип 
ако тя е конкретизирана в съюзен или национален правен акт. Ако такъв няма, гражданите 
могат да се позовават на „принцип“, прогласен от Хартата, за да препятстват прилагането 
на всяка съюзна или всяка национална правна норма, която му противоречи (пряко или 
косвено). Това е косвена приложимост, която не може да се подценява!

3.2. Коя норма от ХОПЕС съдържа „принцип“ може да се установи или от Разяснения-
та по нея, или от съдържанието ѝ. 

3.2.1. Разясненията посочват само някои „примери“, но не определят изчерпателно всички норми-принципи… 
За някои норми се посочва, че съдържат и права, и принципи.

3.2.2. Съдържанието на нормата може да бъде категоризирано (като „право“ или като „принцип“) само от 
Съда на ЕС. Той вече е определил за норми с директен ефект („права“) някои от разпоредбите по Дял ІV „Солидар-
ност“ и е определил изрично за „принципи“ други разпоредби от същия или други дялове. Изчерпателен каталог 
на основата на практиката на СЕС обаче все още не може да се изведе…

3.2.3. Поради липсата на яснота  именно националният съдия ще трябва сам да „разчете“ всяка разпоредба, 
за да прецени дали тя закрепва „право“ или „принцип“ и съответно за да прецени дали и как да я приложи – а 
при съмнение да потърси помощ от СЕС.59 Националният съдия е длъжен да отправя преюдициално запитване 
за валидност и винаги, когато има и най-малкото съмнение за противоречие на приложима/относима съюзна 
правна норма с норма от Хартата.

4. Разбиране на съществената разлика между „принципи по смисъла на ХОПЕС“ и 
други „правни принципи“. 

4.1. Реален практически проблем създават многото употреби на понятието „принци-
пи“60 в Правото на ЕС (в писмени правни източници, в практика на СЕС и в доктрината61): 

4.1.1. Принципи на ЕС: интеграционен принцип – по чл. 1 и др. ДЕС; принцип на предоставена компетент-
ност – по чл. 1 и чл. 4 и 5 ДЕС; принцип на лоялно сътрудничество и принцип на зачитане на конституционната 
идентичност на ДЧ – по чл. 4 ДЕС; принцип на целесъобразност – по чл. 5, § 2, 1-о изр. in fine; принцип на пропор-
ционалност – по чл. чл. 5, § 2, 1-о изр. в началото; принцип на субсидиарност – по чл. 5, § 362;

4.1.2. Принципи на Правото на ЕС: непосредствена приложимост, примат и директен ефект – изве-
дени изцяло в практиката на СЕС и потвърдени от ДЧ в качеството им на съюзен конституционен законодател в 
Декларация № 17 относно примата на правото;

59 Така например още през 2001 г. по делото BECTU по инициатива на Генералния адвокат Тицано СЕО определи 
правото на платен годишен отпуск за „основно право“ (и пак при пълно мълчание на „Разясненията“…) – 
Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), C-173/99, т. 28.

60 Виж напр. в Koen lEnAERTs, Exploring the Limits of the EU Charter of Fundamental Rights, European 
Constitutional Law Review, Cambridge University Press, Vol. 8, Issue 3, 2012, p. 375, esp. p. 376.

61 Като се отчита, разбира се, същественото многообразие на виждания в доктрината и практически 
пълното отсъствие дори на опит за единство. За нуждите на българската правна наука се опитах да предложа 
систематизирана концепция в А. СЕМОВ, Правна система на ЕС, Институт по Европейско право, С., 2017, спец 
стр. 321.

62 Някои принципи могат да бъдат категоризирани в повече от 1 категория – напр. принципът на 
недискриминация на основание гражданство е както принцип на ЕС, така и принцип на правото на ЕС – и 
поради това е „трансверсален“ принцип (обхваща всички области на компетентност на ЕС).

4.1.3. Основни/генерални63 правни принципи в правото на ЕС: всички базови правни прин-
ципи, присъщи на всеки демократичен правен ред – като напр. забрана за обратно действие на правните норми 
– обаче само тези, които са признати в правото на ЕС (т. е. признати изрично от СЕС) – по чл. 6, § 3 ДЕС. Тук попадат 
и всички „основни права“, признати от СЕС като принципи на ЕС (или поне „принципи в правото на ЕС“), с които 
всички съюзни правни актове трябва да са съобразени. Тук попадат и правата, закрепени в ЕКПЧ, и „правните 
принципи, общи за конституционните традиции на ДЧ“ (по смисъла на чл. 6, § 3 ДЕС), които поради това разглеж-
дам малко по-подробно нататък в т. 4.2;

4.1.4. Четирите свободи на движение традиционно се определят – и в доктрината, и 
в практиката на СЕС – като принципи (основни принципи на /правото на/ ЕС);

4.1.5. Принципи на международното право в Правото на ЕС (само тези, които са при-
знати от СЕС като съвместими с правото на ЕС)64;

4.1.6. И „принципите“ по смисъла на чл. 52, § 5 ХОПЕС (които именно разглеждам тук).
4.2. Различно действие на нормите-принципи в ХОПЕС в сравнение с „основните 

правни принципи в Правото на ЕС“. Съществен за прилагането на Хартата е въпросът дали един ос-
новен правен принцип65 няма да има различна правна сила (и най-вече различна приложимост в хоризонтални 
отношения в ДЧ!) в зависимост от това дали е закрепен в ХОПЕС като „норма-принцип“ (без директен ефект, 
респ. и без примат) или е изведен от СЕС от „духа“ на Правото на ЕС (като основен/генерален правен принцип), 
вкл. от ЕКПЧ.

4.2.1. Чл. 6, § 3 ДЕС условно кодифицира практиката на СЕО, според която „основните 
права“ – макар и очевидно само тези, които самият СЕС е прогласил… – са част от право-
то на ЕС. И посочва два източника, от които СЕС може да извлича един или друг принцип: 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и 
общите конституционни традиции на държавите-членки. Още през 1969 г. по делото Stauder66 
СЕО възприе, че зачитането на основните права се налага винаги, когато дадена (национална) мярка „попада в 
обхвата на приложение“ на Общностното право. По-късно особено съществено значение за утвърждаването на 
това разбиране има произнасянето на СЕО по делата ERT67 и Grogan68.

Според 5-ото съображение на нейния преамбюл Хартата на основните права на ЕС 
„потвърждава“ правата, които произтичат от общите за държавите-членки конститу-
ционни традиции …и ЕКПЧ, че дори и от „практиката на ЕСПЧ“. Всъщност очевидно това 
са правата, които според чл. 6, § 3 ДЕС „са част от правото на ЕС в качеството им на 
основни принципи“. „Потвърждаването“ предполага кодификация – но тя не е пълна! 
Кодифицирани са редица от основните правни принципи, изведени преди това в практиката на СЕС, но не всички 
или всеки изцяло. Някои потвърдени в практиката на СЕС основни принципи, остават без уредба („потвържде-
ние“) в Хартата – те несъмнено ще продължат да се прилагат като неписани източници. Други основни принципи 
са „потвърдени“ в ХОПЕС, но не със същото съдържание и/или обхват. 

Чл. 6, § 1, ал. 3 ДЕС определя, че съдържащите се в ХОПЕС „права, свободи и принци-
пи“ се тълкуват (разбирай – и прилагат!)… като надлежно се вземат предвид „Разяснени-

63 Или „основни“, в българския превод (на ДЕС и навсякъде…) неправилно „общи“…
64 Тези различни видове (и категории) принципи могат да бъдат категоризирани и йерархично (условно по 

реда, по който са изброени тук) – напр. принципите на международното право са източник на Правото на ЕС 
само доколкото не противоречат на принципите на ЕС и на принципите на правото на ЕС (напр. принципът 
на възражение за неизпълнен международен договор, произтичащ от общия принцип pacta sunt servanda, 
според СЕС е напълно несъвместим с Правото на ЕС).

65 Напомням, че използвам „основни“ и „генерални“ като синоними (в превод на general) и в категорично 
отрицание на използването на „общи“ (което е правилното понятие напр. за „общите  конституционни 
традиции“ (в превод на common).

66 Stauder, 29/69, виж и в нашия сборник „55 най-важни решения на СЕО. С коментари“. От този момент 
нататък СЕО системно се позовава на основните права като част от основните принципи, на които се основава 
Общностното право – виж най-очевидно в Internationale Handelsgesellschaft, 11/70 и Nold, 18/57 (също в „55 
най-важни решения…“). Разбира се, особено съществена роля изиграват знаковите решения на Германския 
конституционен съд, останали известни като Solange-I и Solange-IІ (виж подробно в А. 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“, стр. 189 и сл.).

67 ERT (Elliniki Radiophonia Tileorassi), C-260/89.
68 Grogan, C-159/90, т. 31.
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ята“ към Хартата, които посочват източниците на тези разпоредби. А и Разясненията (по 
чл. 51), и практиката на СЕС, и доктрината относно приложното поле на Хартата налагат 
разбирането за съвпадение между основните права и Хартата69.

4.2.2. Когато една материя попада в обхвата на Съюзното право, тя „трябва да се тъл-
кува с оглед на основните принципи в правото на Съюза, и по-специално на основните 
права, гарантирани вече от Хартата“70. Това предполага идентичност и на тези основни права, които 
произтичат едновременно (паралелно) от ХОПЕС и от „основните принципи“ в Правото на ЕС. Дори през периода 
2000 – 2009 г. СЕО, първоначално много предпазливо, след това по-смело, се позовава на ХОПЕС като „източник 
на вдъхновение за определяне на основните принципи на Общностното право“71.

4.2.3. Позоваването на „основни принципи“ по смисъла на чл. 6, § 3 ДЕС остава въз-
можно и след влизането в сила на ХОПЕС – точно както и преди това. И запазването на те-
кста на тази разпоредба в редакцията на чл. 6 с ДЛ, въпреки добавянето на нов § 1 относно самата Харта, ясно 
го потвърждава. Всъщност Хартата само прави „по-видими“ (4-о съображение на преамбюла) правата, които 
потвърждава (фактически частично кодифицира).

4.2.4. И, освен това, а и по-важно, ако обхватът на ЕКПЧ е ясен и относително окончате-
лен, влизането в сила на Хартата по никакъв начин не прекратява възможността Съдът 
на ЕС да продължи да „прогласява“ (нови!) основни правни принципи, извеждайки ги напр. 
от „общите конституционни традиции на ДЧ“ или просто отчитайки „развитието на обществото“.

4.2.5. На основните правни принципи СЕС традиционно признава „пълна приложимост“ в ДЧ – т. е. и пълен 
директен ефект (приложимост и в хоризонтални отношения). Но отказва това на нормите-принципи на ХОПЕС 
(разбира се, на основата на чл. 52, § 5).

4.2.6. В такъв случай очевидно защитата на субективните права, произтичащи от един 
основен правен принцип, ще варира в зависимост от това дали лицето се позовава на 
такъв по смисъла на чл. 6, § 3 ДЕС (и тогава принципът ще има пълен директен ефект) 
или по смисъла на ХОПЕС (и тогава принципът няма да има директен ефект, докато не 
бъде транспониран – със съюзна норма с хоризонтален директен ефект /и очевидно не 
с директива/ или с национална норма).

4.2.7. Трябва да се отчита и че СЕС активно се позовава на основни права, които не са 
предвидени изрично в Хартата или изобщо нямат правна основа в нея. СЕС показва воля 
да се позовава на неписани права и принципи – като равенството72 или правото да не бъдеш принуден да напус-
неш територията на ЕС73. Съдът ясно демонстрира, че не разглежда Хартата като единствен източник на основни 
права – нито като непреодолимо ограничение на неговата юрисдикция по отношение на основните права74. И че 
„Хартата не е единственият, а един от документите, осветляващи съдържанието и обхвата на съюзните права 
на човека. 

4.2.8. Разграничение на „нормите-принципи“ в ХОПЕС от ЕКПЧ.
4.2.8.1. По делото Kamberaj75 (само 2 г. преди делото AMS, виж Помагало 3) СЕС настоява, 

че „съгласно чл. 6, § 3 ДЕС основните права, както са гарантирани от ЕКПЧ и както произ-
тичат от общите конституционни традиции на държавите членки, са част от правото на Съ-
юза в качеството им на общи принципи“ (т. 60) и напомня, че „тази разпоредба от ДЕС от-
разява постоянната практика на Съда, съгласно която основните права са неразделна част 
от основните принципи на правото, за чието спазване Съдът следи“ (т. 61). Очевидно СЕС 
внушава, че единствено „основните права, които СЕС е прогласил за основни принципи – и 
най-вече така, както сам ги е разтълкувал! – са действащо в ДЧ Право на ЕС и с примат… 

69 Pfleger, C-390/12, т. 34, като отново препраща към практиката по делото Åkerberg Fransson, C-617/10, т. 21.
70 Pfleger, C-390/12, т. 35.
71 Виж подробно в А. 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“.
72 Eman et Sevinger, C-300/04.
73 Ruiz Zambrano, C-34/09.
74 Виждане, изложено още в Allard KnooK, The Court, the Charter, and the Vertical Division of Powers in the 

European Union, Common Market Law Review, Vol. 42, 2005, p. 367.
75 Kamberaj, C-571/10.

4.2.8.2. Много отдавна СЕО определи на ЕКПЧ „особено значение“76. Той призна, че съюзна правна норма не 
може да противоречи на правата на човека, гарантирани в Конвенцията77. И в постоянна практика78 определя, че 
…ако една национална правна уредба попада в приложното поле на ПЕС, Съдът (сезиран преюдициално) трябва 
да осигури всички тълкувателни елементи, необходими на националната юрисдикция, за да прецени дали тази 
национална уредба е съобразена с основните права, чието зачитане Съдът гарантира, така, както произтичат в 
частност от ЕКПЧ“!

4.2.8.3. Чл. 6, § 3 ДЕС определя, че „основните права, както са гарантирани от ЕКЗПЧОС и както произтичат от 
общите конституционни традиции на държавите-членки, са част от правото на Съюза в качеството им на основни79 
принципи“. Очевидно за СЕС определящо е уточнението „както са гарантирани“ – и неговата роля да преценява 
…как са гарантирани, респ. кои основни правни принципи са част от право на ЕС. Точно така, както очевидно само 
той може да преценява кои основни права произтичат от общите конституционни традиции на ДЧ.

4.2.8.4. И ЕКПЧ ще бъде не източник на правото на ЕС, а „своеобразен източник на вдъхновение“ за СЕС относ-
но основните права, които (само по негова преценка) са част от правото на ЕС като основни принципи. Защото 
чл. 6, § 3 ДЕС „не регламентира отношенията между ЕКПЧ и правните системи на ДЧ и не закрепва последици 
(разбирай „задължения“ – б. м.) за националните съдилища в случай на противоречие между гарантираните от 
ЕКПЧ права и национални разпоредби“ (т. 62). 

4.2.8.5. Нещо повече: „при противоречие между разпоредба на националното право и ЕКПЧ препратката към 
ЕКПЧ по чл. 6, § 3 ДЕС не налага на националния съд да осигури прякото приложение на разпоредбите на конвен-
цията, като остави без приложение несъвместимата с нея разпоредба на националното право“ (т. 63)! 

4.2.8.6. Изводите са ясни: за СЕС основните правни принципи са част от Правото на 
ЕС, но ЕКПЧ – не. И чл. 6, § 3 ДЕС не дава на ЕКПЧ статус на източник на Правото на ЕС, 
поради което тя няма като такъв нито директен ефект, нито дори примат в правните сис-
теми на ДЧ! Част от Правото на ЕС са „основните принципи“, но не и ЕКПЧ, от която някои 
от тях само… се извличат! Т. е. част от Правото на ЕС са „основните права, така, както са 
гарантирани от ЕКПЧ“, а не самата ЕКПЧ…

4.2.9. Същото разбиране е потвърдено изрично и в Становище 2/1380. СЕС потвържда-
ва, че основните права са неразделна част от основните принципи на правото на ЕС81. Но 
именно (и само?!) в качеството им на „основни принципи“ (т. 40) – т. е. тяхното тълку-
ване като такива принадлежи изцяло и само на самия СЕС! При липсата на писан (още 
по-малко изчерпателен) каталог само СЕС може да прогласи един „общ принцип“ на 
правото на ЕС…

4.2.9.1. НО: „докато Съюзът не се присъедини към тази конвенция, тя не представлява 
юридически акт, формално интегриран в правния ред на Съюза“82! 

4.2.9.2. След евентуалното присъединяване обаче ЕКПЧ ще стане (обикновен) международен договор на ЕС. 
И като такъв ще застане в йерархията на съюзните правни източници изцяло под първичните източници, под 

76 Виж Johnston, 222/84, т. 18. Виж особено в Становище 2/13, т. 37, където цитира ERT, C-260/89, т. 41, и Kadi 
et Al Barakaat, съединени дела C-402/05 P и C-415/05 P, т. 283.

77 Wachauf, 5/88, p. 19. Същото виждане е потвърдено в ERT, C-260/89, т. 41.
78 Виж напр. Cinéthèque, 60/84 и 61/841, т. 26, и Demirel, 12/86, т. 28.
79 Отново настоявам категорично, че тук изразът general principles (principes généraux) трябва да се превеж-

да именно и само като „основни принципи“ (дори „генерални“) и в никакъв случай като „общи“! Понятието 
„основни“ (или „генерални“) изразява общовалидност, изначалност и всеобхватност. 

Дори само за да се направи важното разграничение от понятието „общи“ (common, communes), внушаващо 
съвместност, обединителен критерий за общност от единици (напр. държави) – и именно затова употребено 
в израза „общите конституционни традиции на ДЧ“, където очевидно става дума за „най-малко общо кратно“, 
а не за „основни“ традиции. Ако щете, дори достатъчен е фактът, че съюзният конституционен законодател 
използва двете понятия (очевидно именно с различен смисъл) в рамките на едно изречение…

Вярно е, че понятието „основни“ се използва в правните системи по отношение на правата на човека с друг 
израз: fundamental (англ.), fondamentaux (фр.). Поради това смятам за още по-ясно (и поради това по-подходя-
що) понятието „генерални“. И настоявам, че „general“ не трябва да се превежда като „общи“…

80 Виж подробно в А. СЕМОВ, Фундаментална доктрина за европейската интеграция. Основни 
особености на съюзния правен ред според Становище 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.

81 Становище 2/13, т. 37.
82 Т. 179, където СЕС напомня неотдавнашните си решения по делата Kamberaj, C-571/10, т. 60 и Åkerberg 

Fransson, C-617/10, т. 44. 
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„Конституционната харта“ на правовия съюз83! Това означава, че за СЕС Конвенцията не може да има друго място 
в йерархията на съюзните правни източници, освен след Учредителните договори84!

4.2.9.3. Да си припомним отново поне делото Schmidberger85 и да видим чл. 10 от ЕКПЧ! А нима не е подходящ 
пример и делото Omega86, където, макар формално да става дума за зачитане на конституционната идентичност 
на една ДЧ (Германия), всъщност става дума за особено фундаменталното право на човешко достойнство, което 
е закрепено не само в чл. 1 на Германската конституция, но и например във второто изречение на преамбюла на 
Протокол № 13 към ЕКПЧ?…

4.2.9.4. И да заключи, че „при противоречие между разпоредба на националното право и ЕКПЧ препратката към 
ЕКПЧ по чл. 6, § 3 от ДЕС не налага на националния съд да осигури прякото приложение на разпоредбите на тази 
конвенция, като остави без приложение несъвместимата с нея разпоредба на националното право“ (т. 62).

4.2.10. Така СЕС ясно и еднозначно определя, че:
 Част от Правото на ЕС са „основните правни принципи“, но не и ЕКПЧ, от която ня-

кои от тях се извличат! Т. е. „основните права, така, както са гарантирани от ЕКПЧ“, а не 
самата ЕКПЧ…
 ЕКПЧ е правен източник, който обвързва ЕС (макар и само доколкото „ЕС зачита…“), 

но правото на ЕС не определя по никакъв начин действието на ЕКПЧ в ДЧ.
 Поради това разпоредбите на ЕКПЧ не се ползват по силата на правото на ЕС нито 

с директен ефект, нито с примат над вътрешното право на ДЧ. Респ. действието на раз-
поредбите на Конвенцията в правната система на отделната ДЧ ще зависи изцяло от 
предвиденото в тази правна система (относно действието на международното право).

4.3. Условен каталог на разпоредбите на ХОПЕС от гледна точка на съотношението 
им с разпоредби на ЕКПЧ. Колкото и да е странно и дори абсурдно, списъкът на правата, 
които „понастоящем могат да се разглеждат“ като съответстващи на права от ЕКПЧ по 
смисъла на чл. 52, § 3, е доста условен. „Разясненията“ по чл. 52 дават индикации за 
изграждането на такъв „списък“ с уговорката, че той ще включва само нормите, които 
съответстват точно на норми на ЕКПЧ. За да се ориентира, практикуващият юрист трябва 
да има предвид следните разграничения между нормите на Хартата:

4.3.1. Разпоредби на Хартата, чиито смисъл и обхват според „Разясненията“ са същите, 
както съответните членове от ЕКПЧ.

4.3.2. Разпоредби, които според „Разясненията“ имат същия смисъл, както съответните 
членове от ЕКПЧ, но чийто обхват е по-широк.

4.3.3. Права, които не са идентични с уредените в ЕКПЧ: разпоредби на ХОПЕС, които пов-
тарят разпоредби от УД; нови права, неуредени87 в извъндържавни правни актове88 (ЕКПЧ, 
други международни конвенции или писани интеграционни правни източници89):

4.3.4. Отделно трябва да се отчита, че редица разпоредби на Хартата и/или „Разяснения-
та“ препращат или се позовават изрично на „националните законодателства и практики“ или 
„конституционните традиции на ДЧ“.

83 „В резултат от присъединяването ЕКПЧ, както и всяко друго международно споразумение, сключено от 
Съюза, на основание чл. 216, § 2 ДФЕС би обвързвала институциите на Съюза и държавите-членки и при това 
положение би била неразделна част от правото на Съюза“ – т. 180, където СЕС припомня и свои решения 
от няколко десетилетия назад до наши дни: Haegeman, 181/73, т. 5; Становище 1/91, т. 37; IATA et ELFAA, 
C-344/04, т. 36 и Air Transport Association of America et a., C-366/10, т. 73.

84 Заключения на генералния адвокат J. KoKoTT по Avis 2/13, т. 201: „От една страна, като сключено от Съюза 
международно споразумение ЕКПЧ ще стои между първичното право и останалите актове от вторичното 
право.“ Тя подчертава, че „това не се променя и от обстоятелството, че споразумението за присъединяване 
следва да бъде одобрено от държавите членки в съответствие с техните конституционни изисквания (чл. 218, 
§ 8, ал. 2, in fine ДФЕС)“.

85 Schmidberger, C-112/00.
86 Omega, C-36/02.
87 Тук няма да се посочват новите права, които обаче вече имат уредба в УД с измененията от ДЛ и поради 

това са разгледани по-горе като съвпадения с разпоредби на УД.
88 Тази справка е ориентировъчна, не претендирам да е безспорна или изчерпателна…
89 Някои от тези права са признати в практиката на Съда на ЕС, която е важен неписан източник на правото 

на ЕС.

4.3.  Условен каталог на разпоредбите, „съдържащи принципи“ – такъв може да бъде  
очертан само условно и изисква богата съдебна практика в следващите години. 

4.3.4.1. Днес можем с педагогическа цел да се задоволим да приемем, че обикновен про-
чит на „Разясненията“ и наличната вече практика на СЕС позволява да се смята, че като 
„съдържащи принципи“ могат да се определят само следните разпоредби на Хартата:

– чл. 3, § 2, б. „а“ „Право на неприкосновеност на личността“;
– чл. 14, § 2 „Право на образование“;
– чл. 25 „Права на възрастните хора“;
– чл. 26 „Интеграция на хората с увреждания“;
– чл. 27 „Право на информиране и консултиране на работниците в предприятието“;
– чл. 28 „Право на колективни преговори и действия“;
– чл. 30 „Защита при неоснователно уволнение“;
– чл. 33, § 1;
– чл. 34, § 1 и 3 „Социална сигурност и социална помощ“;
– чл. 35 „Закрила на здравето“ („Разясненията“ дори говорят в множествено число за „принципи по чл. 35“);
– чл. 36 „Достъп до услугите от общ икономически интерес“ (отново с крайно неясната формулировка „не създа-

ва нови права. Той установява единствено принципа на…“);
– чл. 37 „Опазване на околната среда“
– и чл. 38 „Защита на потребителите“ (отново в множествено число: „принципите, които се съдържат в насто-

ящия член…“).
4.3.4.2. Както Разясненията изрично посочват (по чл. 52, § 5), в определени случаи 

разпоредба от Хартата може да съдържа и право, и принцип: чл. 23, чл. 33 и чл. 34.
…Повтарям, че този списък е както ориентировъчен, така и непълен. Правото на пре-

ценка принадлежи на националните или според случая на съюзните съдии при тълку-
ването и прилагането на Хартата. Тази преценка навярно ще породи спорове и изграж-
дането на завършена класификация на основата на обвързваща съюзна юриспруденция 
ще отнеме години…

4.3.5. СЕС обаче прави не само разграничаване (от гледна точка най-вече на правни-
те последици) между „права“ „принципи“, но и на разграничение между категориите 
принципи, закрепени в Хартата.

4.3.5.1. Някои принципи са с „принципен характер“ (изразът мой) – и като имат „импе-
ративен характер на основни правни принципи“ и са достатъчни сами по себе си (доста-
тъчно ясни и безусловни, самодостатъчни) за прилагане спрямо частните лица (имат ди-
ректен ефект), вкл. в хоризонтални отношения (ако визират задължения на частните лица). 
Такава норма напр. е чл. 21 ХОПЕС относно принципа на недискриминация (във всички 
проявления). Независимо, че в текста ѝ изрично присъства израза „принцип“…

4.3.5.2. Други принципи обаче са с „програмен характер“ (също мой израз) – и тъй като 
не са достатъчни сами по себе си (не са безусловни или достатъчно ясни), не са годни за 
самостоятелно прилагане спрямо частните лица (нямат никакъв директен ефект). И тези 
норми ще се разглеждат като такива, дори в текста (или наименованието) им изрично да 
присъства израза „право“ (като чл. 27).

Всичко това има значение за приложението на съответната норма в хоризонтални спо-
рове. Вкл. (според усложняващите разбирането изводи от делото AMS – виж в Помагало 3)  
и по отношение на примата в хоризонтални отношения…

Но именно така още по-силно проличава абсурдът: един принцип, ако е „основен пра-
вен принцип на/в правото на ЕС“, несъмнено е с хоризонтална приложимост (пълен ди-
ректен ефект), но ако е „норма-принцип“ в Хартата, ще бъде лишен от такова приложение!

Систематизиран преглед на всички разпоредби на ХОПЕС предлагам в следващата 
таблица.
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Ориентировъчна90 категоризация на нормите на ХОПЕС
според действието им спрямо частните лица

Норми,
съдържащи права

(норми с ДЕ1)

В които изрично се 
говори за права или не 
се споменава нищо

В които се говори 
за принципи, но са 
с ДЕ (като основни 
правни принципи)

с пълен ДЕ
(задължаващи и 
частни лица) 

само с вертикален  
ДЕ (задължаващи 
държавата)

И това е 
посочено в 
Разясненията

Чл. 12 Х Да, „основно 
право самò по 
себе си“

Чл. 2, ал. 1 и ал. 2 Х Не
Чл. 3, ал. 1 
и ал. 2, б. „б“, „в“ и „г“

Х Обаче:
„Принципите, 
посочени в 
чл. 3“

Чл. 4 Х Да
Чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 Х Да
Чл. 6 Х Да
Чл. 7 Х Да
Чл. 8 Х Не
Чл. 9 Х Не
Чл. 10 Х Ал. 2 Да
Чл. 11 Х Да – по ал. 1

Ал. 2 „изясня-
ва последици-
те от ал. 1“

Чл. 12 Х Да по ал. 1
Чл. 13 Х Да
Чл. 14, ал. 1 и 3 Х Да
Чл. 15 Х Да, „свободи“
Чл. 16 Х Да
Чл. 17 Х Да
Чл. 18 Х Да
Чл. 19 Х Не
Чл. 20 Х Да

Чл. 21 Х Не
Чл. 23  ал. 1 Х Не

Чл. 23, ал. 2 Х Не
Чл. 24 Х Не 
Чл. 31 Х Не
Чл. 32 Х Не
Чл. 33, ал. 2 Х Не
Чл. 34, § 2 Не
Чл. 39 Х Не
Чл. 40 Х Не
Чл. 47 Х Не
Чл. 48 Х Не

Чл. 49 Х Не
Чл. 50 Х Не

90 Единствено за нормите от ХОПЕС, за които в „Разясненията“ изрично е определено дали закрепват „право“ 
или „принцип“ или по които има изрично произнасяне на СЕС в същия смисъл, могат да бъдат категоризирани 
безспорно. За всички останали предлагам ориентировъчна преценка на основание общите насоки, които 
могат да бъдат изведени от „Разясненията“ и наличната практика на СЕС – но при произнасяне от СЕС може да 
бъде установено друго…

Норми, съдържа-
щи принципи

(норми без ДЕ, 
докато не бъдат 
конкретизирани3)

В които изрично се 
говори за права, но са 
без ДЕ 

В които изрично се 
говори за принци-
пи или това не се 
почва, но са без ДЕ

изрично пред-
виждат прила-
гане чрез  друг 
правен акт 

не предвиждат 
изрично прилагане 
чрез  друг правен 
акт, но без такъв 
са негодни за при-
лагане

И в Разяс-
ненията 
изрично е 
посочено, че е 
принцип

Чл. 3, ал. 2, б. а Х Не
Чл. 14, ал. 2 Х Да

Чл. 25 Х Не
Чл. 26 Х Да
Чл. 27 и има такъв, 

чрез който 
поражда ДЕ

Не

Чл. 284 и има такъв, 
чрез който 
поражда ДЕ

Не

Чл. 30 и има такъв, 
чрез който 
поражда ДЕ

Не

Чл. 33, ал. 1 Х Не
Чл. 34, § 1 и 3 и има такъв, 

чрез който 
поражда ДЕ

Да за § 1

Чл. 35 Х Да
Чл. 36 и има такъв, 

чрез който 
поражда ДЕ

Да

Чл. 37 и има такъв, 
чрез който 
поражда ДЕ

Да

Чл. 38 и има такъв, 
чрез който 
поражда ДЕ

Да

Норми, предоста-
вящи права в само 

отношенията на 
гражданина с ЕС
(норми със съю-
зен, а не с дирек-

тен ефект)

Отнасящи се само за 
ЕС – и отношенията на 
частните лица с него

И това е 
посочено в 
Разясненията

Чл. 22 Да
Чл. 415 Не
Чл. 42 Не
Чл. 43 Не
Чл. 44 Не
Чл. 46 Не

1 ДЕ – директен ефект.
2 Подчертаните разпоредби могат да се смятат за „ненакърнимо право“ (неограничимо) – било по природа-

та си, било поради изрично посочване в „Разясненията“.
3 …С годна за прилагане спрямо частни лица съюзна или национална правна норма.
4 По отношение на чл. 28 виж Viking, C-438/05; Laval, C-341/05; Commission c/ Allemagne, C-271/08.
5 Виж YS et a., съединени дела C-141/12 и C-372/12.

Според Разясненията редица разпоредби на ХОПЕС съдържат права, които „се основа-
ват на“ съответни директиви: членове 8; 11, § 2; 23, ал. 1; § 31, § 1 и 2; 32; 33, § 2.
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ПОМАГАЛО 3. Ограничения на прилагането на „нормите-принципи“
спрямо частните лица

(негативните последици от делото AMS
и основанията за оптимизъм в последвалата практика на СЕС)

Разгледаното накратко в Помагало 2 разграничение между „норми-права“ и „нор-
ми-принципи“ създава много съществени практически проблеми. Те можеха да наме-
рят разрешение единствено в практиката на Съда на ЕС. Тя обаче… създаде още повече 
проблеми. В първото си произнасяне по съществото на въпроса – през 2014 г. по делото 
AMS – СЕС заложи много тревожни ограничения (т. 1). По-късно практиката му все пак 
претърпя развитие, позволяващо да се мисли за разширено разбиране за приложимост 
на „нормите-принципи“ в хоризонтални отношения (ограничаване на последиците от 
делото AMS, т. 2).

1. Компрометиране на смисъла на нормите-принципи? 
По делото Association de médiation sociale (AMs91) през 2014 г. СЕС (макар по неубеди-

телен или дори разочароващ начин) очерта ясна разграничителна линия: разпоредбите 
на ХОПЕС, съдържащи „принципи“, са неприложими в отношенията между частни лица 
(„хоризонтални“). 

Все пак с това решение СЕС допринесе за признаването на приложимостта на Хартата 
(поне на „правата“) в хоризонталните отношения, вкл. пред съд.

1.1. Общо виждане на СЕС относно приложимостта на Хартата по отношение на ли-
цата (ratione personae).

1.1.1. СЕС потвърждава практиката си по отношение на директивите92: дори да е 
„достатъчно ясна и безусловна“, разпоредба на директива не може да се прилага в отно-
шения между частни лица.

1.1.2. СЕС установява и че спорната национална разпоредба е „мярка по транспони-
ране“, поради което ХОПЕС е „приложима“ (чл. 27)! Така потвърждава, че приложното 
поле на ХОПЕС обхваща всички национални норми, транспониращи директива. 

1.1.3. След това констатира, че националната разпоредба противоречи на директивата 
(т. 29 от мотивите). И че нормата на директивата е с директен ефект („достатъчно ясна и конкретна“) – раз-
бира се само вертикален. Поради което частно лице не може да черпи от нея субективни права в отношенията 
си с друго частно лице.

1.1.4. СЕС обаче налага изискване за хоризонтален директен ефект и за приложимата 
разпоредба на ХОПЕС: тя също трябва да е достатъчно безусловна и конкретна, за да 
може да предостави на частните лица защитимо субективно право. Чл. 27 ХОПЕС обаче 
„съдържа принцип“, поради което частното лице не може да се позове на установеното 
противоречие, за да иска неприлагане на противоречащата национална норма в отно-
шенията му с друго частно лице! Въпреки че чл. 27 ХОПЕС е „приложим“…

91 Association de médiation sociale, C-176/12.
92 В този смисъл виж Denis siMon, L’invocabilité des directives dans les litiges horizontaux : confirmation ou 

infléchissement ?, Revue Europe, 2010, étude n°3.
Тази практика обаче е спорна. А британският изследовател Елени Франтизу (от Университета на 

Уестминстър) например настоява, че „втренчването“ в старата практика (относно хоризонталните последици 
на директивите) лишава СЕС от възможността в актуалната си практика да отчете дълбокото конституционно 
измерение на хоризонталния ефект на каталога на основните права (целия!), което пряко засяга ролята на 
частната отговорност в развитието на Съюзния конституционен ред! – Eleni FRAnTzioU, The Horizontal Effect 
of the Charter of Fundamental Rights of the EU : Rediscovering the Reasons of Horizontality, European Law Journal, 
September 2015, Vol. 21, Issue 5, p. 657, http://dx.doi.org/10.1111/eulj.12137.

1.1.5. ГА Виалон предлага съдът да следва практиката си по делото Kücükdeveci93 относ-
но чл. 21 и да приеме, че и чл. 27 ХОПЕС е приложим по спор между частни лица94. Подходът му, макар пред-
пазлив, е новаторски – той всъщност ясно предлага Съдът да не следва практиката си относно директивите и 
защитава виждане, което насърчава полезния ефект на ПЕС, респ. на основните права, които частните лица могат 
да черпят от него.

1.1.6. Съдът обаче не се съгласява с него и приема, че ако чл. 21 е годен да бъде прило-
жен в отношенията между частни лица (тъй като е „самодостатъчен“, sufficient in itself), 
чл. 27 не е годен, тъй като изисква мерки (съюзни или национални) по прилагането 
(„конкретизирането“) му …И на тази основа достига до …травмиращи заключения95, кои-
то ще анализирам подробно.

1.1.7. СЕС отново (като по Kücukdeveci) приема, че трябва да се произнесе по един нормен комплекс („чл. 27, 
взет самостоятелно или във връзка с разпоредбите на Директива 2002/14“).

1.1.8. И тъй като националната норма „може да лиши директивата от нейния полезен ефект“, определя, че 
националната разпоредба противоречи на този нормен комплекс. Това би трябвало да лиши от смисъл произ-
насянето му по другия преюдициален въпрос: дали такова противоречието има значение по делото по същество 
пред националния съд!). 

1.1.9. СЕС обаче подхожда – несъмнено крайно озадачаващо… – по друг начин. След 
като е установил противоречие, той тепърва подхваща анализ на въпроса дали страната 
в главното производство може да се позове на разпоредба на директива – очевидно от 
делото единствено за да търси неприлагане на противоречащата ѝ национална норма! 

1.1.10. И – още по-стъписващо! – обвързва тази преценка с въпроса дали разпоредбата 
на директивата „отговаря на условията за пораждане на директен ефект“ – без изобщо 
страната по главното дело да търси какъвто и да било директен ефект! С логиката, че „ако 
това е така“, ще следва да се прецени дали тя може да се „позове“ на тази норма, за да иска неприлагане на про-
тиворечащата ѝ национална... Е, няма как да не се запитаме: ако отговорът е отрицателен (и частно лице не може 
да се позове на противоречието с ПЕС), какъв смисъл изобщо има вече направената констатация за наличието на 
противоречие?!? От решението на Съда обаче по никакъв начин не става ясно защо разбирането за директивите 
трябва да се пренася и върху разбирането за действието на нормите-принципи на Хартата? За които – нека пов-
торя –  в чл. 52, § 5 изрично е предвидено, че служат за „проверка на законосъобразността“!

1.1.11. СЕС установява логично, че чл. 27 ХОПЕС е разпоредба без директен ефект96 
(не е достатъчно „безусловна или конкретна“97)… Тя „не може да се приложи самостоятелно“ (по-
неже няма директен ефект) – за разлика от чл. 21, § 1, обявен по делото Kücükdeveci за норма с хоризонтален 
директен ефект, въпреки, че е „принцип“ 98! Очевидно не всеки „принцип“, закрепен в ХОПЕС, е 
„норма, съдържаща принцип“ по смисъла на чл. 52, § 5!99. Единственият очевиден извод е, 
че чл. 27 ХОПЕС и/или чл. 3, ал. 1 от директивата (2002/14) не могат да се приложат като норми с хоризонтален 
директен ефект. Това никой не може да оспори – но и никой (в главното дело) не иска нищо такова! 

1.1.12. В крайна сметка СЕС приема, че понеже разпоредбата на Хартата съдържа 
„принцип“ (без ДЕ), а конкретизиращата норма (в директива) също е без хоризонтален 
директен ефект, то частно лице не може да се позове дори на нормата на Хартата, за да 

93 Заключения на ГА Villalon, Association de médiation sociale, C-176/12, т. 77. 
94 Макар и само „с евентуалната последица националната правна уредба да бъде оставена без приложение“ 

(в случай на противоречие).
95 Някои автори, предимно британски…, посрещнаха това решение с одобрение… Виж напр. Alison YoUnG, 

Horizontality and the EU Charter, U.K. Constitutional Law Blog (29 January 2014), http://ukconstitutionallaw.
org. Разбира се, има и британски автори, които реагират силно негативно – виж напр. Eleni FRAnTzioU, 
The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU : Rediscovering the Reasons of Horizontality, 
European Law Journal, September 2015, Vol. 21, Issue 5, p. 657.

96 Но защо не смята за уместно (необходимо, наложително?) изрично да определи, че е „норма, съдържаща 
принцип“?

97 Най-съществената особеност на чл. 27 е изричното препращане към „предвидените от правото на Съюза 
(и/или) от националните законодателства и практики случаи и условия“.

98 Kücükdeveci,  C-555/07, т. 47.
99 Малко по-рано Съдът прие, че един „основен принцип“ може да бъде приложен в хоризонтален спор 

(между работодател и работник), така, както е закрепен в чл. 21 ХОПЕС и „конкретизиран“ в директива 
(2000/78) – HK Danmark, 476/11, т. 31, 32, 37 и 69.
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постигне неприлагане спрямо него на противоречащата им национална правна норма! 
Т.е. тази норма-принцип не може да се приложи дори само за „проверка на законосъ-
образността“ на единствено приложимата национална норма – въпреки че чл. 52, § 5 го 
предвиждат изрично…

1.2. Абсолютно неизбежни са няколко риторични въпроса:
 За какво тогава служат „принципите“, закрепени в Хартата?
 Какво друго е „проверка на законосъобразността“, ако не „позоваване“, за да се 

установи незаконосъобразност?!? 
 Какъв е тогава смисълът на чл. 52, § 5 ХОПЕС? Нима недостатъчно конкретизирана 

„норма-принцип“ от ХОПЕС ще остане… „неприложима“, мъртва буква?!? Или в най-до-
брия случай ще служи само като източник на „тълкуване“?
 Ако всяка национална разпоредба в приложното поле на ПЕС трябва да се тълкува 

в съответствие с ХОПЕС, нима това не поражда също последици в отношенията между 
частните лица и не е „прилагане в хоризонтални отношения“?
 Нима националният съдия може да бъде лишен от правото (а и задължение) да 

остави неприложена национална норма, противоречаща на разпоредба на ХОПЕС100? 
Нима подобно ограничение не „засяга съществено единството и върховенството на 
Съюзното право“ 101?!
 Нима СЕС прави механично и неаргументирано пренасяне към нормите-принципи 

в ХОПЕС на логиката (практиката) относно пълната хоризонтална неприложимост на 
нормите на директивите (и без това спорно виждане)?
 „Нормите, съдържащи принципи“, се отнасят преди всичко за социалните права. 

Нима наистина това решение ще лиши всички работници от възможност да се позо-
вават на социалните права, закрепени (макар и като принципи) в Хартата, в споровете 
със своите работодатели102?! Особено ако включването на социалните права и утвърждаването на разби-
рането за неделимост на основните права се смята за едно от най-съществените постижения на Хартата. 

Още по-нелепо изглежда позоваването на СЕС на възможността „увредената“ страна да получи обезщетение 
за евентуалните вреди. Вреди от какво? От прилагането спрямо нея на вътрешна правна норма, противоречаща 
на правото на ЕС! Е, нали СЕС от десетилетия настоява националният съдия да не допуска именно това: вреди 
поради незачитане на правото на ЕС103?

Какво става с „няма смисъл, ако държавите могат едностранно да му противопоставят…“? Какво става с ця-
лата доктрина за примата104? За да не попитам тъжно: какво става с всичко, на което учим студентите от 
десетилетия?…
 Какъв ще е изобщо смисълът на ХОПЕС, ако гражданин не може да се позове на 

нейна разпоредба поне за да поиска неприлагане (спрямо него) на несъвместима с нея 

100 Какво наложи СЕС да се откаже от подхода си по делото Kücükdeveci? 
101 Категорично потвърдено и неотдавна по делото Melloni, C-399/11.
102 Проф. Деляни-Димитраку заключава еднозначно: с това решение „СЕС измете съдебната ефикасност на 

чл. 27. Но и хоризонталната приложимост пред съд на всяка разпоредба на Хартата, съдържаща „принципи“. С 
други думи, разпоредбите, които закрепват социални права. …Тъй като трудовите правоотношения са по общо 
правило хоризонтални, това изключване ликвидира една важна функция на социалните права – като не им 
позволява да смекчават неравенството, каквото по природата си носи всяко трудово отношение“. – christina 
DEliYAnni-DiMiTRAKoU, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des 
juridictions nationales, Lex Social, vol. 7, № 1, 2017.

103 Нали иска от него именно да оставя неприложена всяка противоречаща на ПЕС вътрешна норма – винаги, 
по всяко дело, на всяка инстанция, „сам“ („на своя отговорност“, „дори по вътрешното си право да няма 
подобно правомощие“ – виж изрично в решението по делото Simmenthal, 106/77, на бълг. език виж 55 най-
важни решения…, стр. 283.

104 Виж подробно в А. СЕМОВ, Правна система на ЕС, Институт по Европейско право, С., 2017, спец стр. 381 
и сл.

национална правна уредба – и поне в материи, които попадат в същинското приложно 
поле на правото на ЕС? 
 и какъв изобщо ще е смисълът на разпоредбите на ХОПЕС, закрепващи „принци-

пи“ – иначе уж годни да „послужат за проверка на законосъобразността“105 („стандарт за 
съюзна законосъобразност на националните правни норми“) – ако всъщност са напълно 
негодни (като лишени от хоризонтален директен ефект) да породят (каквито и да било!) 
правни последици в отношенията между частните лица106? 

1.3. Обобщени изводи от решението AMS.
1.3.1. СЕС слага край на колебанията дали частните лица (граждани и юридически лица на частното право) 

са „адресати“ на Хартата (могат да черпят права, респ. могат да им бъдат налагани задължения) – въпреки, че не 
са споменати изрично в чл. 51, § 1. Хартата е правен източник, приложим в отношенията меж-
ду частните лица. С това Съдът безусловно ангажира националния съдия като съдия по 
прилагането на Хартата на общо основание. 

1.3.2. Разграничението между „права“ и „принципи“ не е формално, а със същест-
вени практически последици. „Нормите-принципи“ не са годни за самостоятелно при-
лагане в отношенията между частни лица (нуждаят се от „конкретизиране“ с правен 
акт – на ЕС или на ДЧ). Разпоредбите, съдържащи „права“, не са подчинени на подобно 
ограничение.

1.3.2.1. Някои разпоредби закрепват „права“, но се прилагат като „принципи“107. 
1.3.2.2. Когато разпоредбата не е достатъчно конкретна – и особено когато изисква (изрично или подразбира-

що се от формулировката ù) конкретизация в съюзен и/или национален правен акт – тя трябва да се разглежда 
като принцип, който се нуждае от намесата на публични органи. 

1.3.2.3. За да получи приложимост в отношения между частни лица, разпоредба, „съдържаща принцип“ се 
нуждае от „прилагане“ – изразяващо се в:

• Закрепване в нормативен правен акт (съюзен или национален),
• който е годен сам по себе си за прилагане в хоризонтални отношения (между частни лица), какъвто дирек-

тивата например не е108, 
• и който ги конкретизира „пряко и съществено“.
1.3.3. Следователно прилагането на Хартата изисква ясно разграничение между раз-

личните категории принципи:
 „основни/генерални правни принципи“ – изведени от конкретни норми или от духа 

на правото на ЕС (самите те различни групи, виж по-горе) и годни за прилагане в хори-
зонтални отношения; 
 и „принципи в ХОПЕС“ – представляващи обща рамка, която се нуждае от конкре-

тизиране в приложима в хоризонтални отношения правна норма – съюзна (напр. ре-
гламент, но не и директива) или национална – и без такова негодни за самостоятелно 
прилагане в хоризонтални отношения109.

1.3.4. Разпоредба на ХОПЕС може да бъде приложена самостоятелно като източник 
на субективно право в хоризонтални отношения само ако:

105 ГА Вилалон посочва, че „от подготвителните документи във връзка с Хартата е видно, че участниците в 
Конвента никога не са изключвали възможността за съдебна проверка на съответните актове от гледна точка 
на принципите“!

106 Виж тезата за „нормативна приложимост пред съд“ (justiciabilité « normative ») на Ги Бребан, вицепрезидент 
на Конвента, изработил Хартата – Guy BRAiBAnT, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
Editions du Seuil, 2001, p. 46.

107 Чл. 27 закрепва (и дори е озаглавен) „право на информиране и консултиране“, но съдържа „принцип“, 
тъй като предвижда това право да се упражнява „в предвидените от правото на Съюза, от националните 
законодателства и практики случаи и условия“. Сиреч това е право, което действа като принцип…

108 „Конкретизация“ с директива прави нормата-принцип годна за прилагане само във вертикални отношения 
(между частното лице и държавата).

109 Съвсем наскоро СЕС потвърди (макар и не съвсем изрично или с дефиниции) това разбиране по Bauer 
C-569/16 и Volker, C-570/16 (съединени дела), т. 84-86 и Max-Planck, т. 73-75.
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а) има императивен характер (безусловна, не зависи от уточняване в съюзна или на-
ционална норма)

б) и е достатъчна сама по себе си да възложи правно задължение на частно лице (кон-
кретна, съдържа определено или ясно определяемо субективно право и не изисква кон-
кретизиране).

Няма да отговаря на едното или и на двете изисквания нито една норма на ХОПЕС, в която се съдържа позова-
ване на (препращане към) „предвидените от правото на Съюза или от националните законодателства и практики 
случаи и условия“110. 

Тези изисквания могат да се разглеждат като „общ тест за приложимост в хоризонтал-
ни отношения“.

1.3.5. Разпоредбите, съдържащи принципи, могат да бъдат приложени в хоризон-
тални отношения само съвместно (в правен комплекс“) с нормата, която ги прилага/
конкретизира, съюзна и/или национална.

…Това са изводи, които, въпреки някои резерви, можем да приемем. 
1.3.6. Решението обаче налага още един извод, силно смущаващ, с който мисля, че 

не можем (и не бива) да се съгласим: че частните лица не могат да се позоват в отноше-
нията помежду си на норма-принцип дори само с цел неприлагане на противоречаща 
национална разпоредба. От една страна подобно разбиране лишава от смисъл чл. 52, 
§ 5 и лишава „принципите“, които не са конкретизирани достатъчно добре, от всякакъв 
правен ефект. Не може да има съмнение: не такава е била волята на съюзния консти-
туционен законодател, създал Хартата и при това обявил я за първичен съюзен правен 
източник!

1.3.7. В крайна сметка ми се струва наложително да извлечем ползите от това решение на СЕС, да останем 
максимално предпазливи (резервирани) към негативните последици и да очакваме промяна в практиката на 
СЕС, каквато вече се очертава (виж т. 2).

2. Ограничаване на последиците от делото AMs. 
2.1. Последвалата делото AMS практика прави важна крачка към „еманципирането“ 

на хоризонталната приложимост на нормите-принципи в ХОПЕС от директивите (които 
ги „прилагат“ или „конкретизират“). Тя утвърждава прилагането на „нетранспонирана 
директива плюс право по ХОПЕС“ („трик Мюнзаузен“111).

2.1.1. Най-същественият принос е в отношението на ХОПЕС към националните ак-
тове, които им противоречат. В случай, когато директива не е транспонирана коректно – поради което 
частните лица не разполагат с годна норма, от която да черпят защитими пред съд субективни права – самото 
наличие на директива все пак е годно да предизвика прилагането („зачитането“ в смисъла на чл. 51, § 1 ХОПЕС) 
на норма-принцип от ХОПЕС.

2.1.2. По делото Dansk Industri112 през 2016 г. СЕС показа воля за утвърждаване на 
годността на ХОПЕС (поне на някои нейни разпоредби) да бъде прилагана в хоризон-
тални правоотношения – т. е. да проявява хоризонтален директен ефект. И то като из-
ползва съответните директиви като „трамплин“113. 

110 Като чл. 27 (дело AMS), както и чл. 10, § 2; 14, § 3; 16, 28, 30, 35 и 36.
111 По израза на Filippo FonTAnElli, You can teach a new court Mangold tricks – the horizontal effect of the 

Charter right to paid annual leave, http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/you-can-teach-new-court-mangold-
tricks.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EuLawAnalysis+%28EU+Law+
Analysis%29.

112 Dansk Industri, C-441/14. Виж и Giovanni zAccARoni, More on the horizontal direct effect of the principle 
of nondiscrimination on the ground of age: Dansk Industries (DI), eulawanalysis.blogspot.com/2016/07/more-on-
horizontal-direct-effect-of.html.

113 По сполучливия израз на д-р Фонтанели – Filippo FonTAnElli, You can teach a new court Mangold tricks 
– the horizontal effect of the Charter right to paid annual leave, http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/you-
can-teach-new-court-mangold-tricks.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+EuLawAnalysis+%28EU+Law+Analysis%29.

2.1.3. Съвсем наскоро по делото Egenberger114 – с много силния принос на българския 
генерален адвокат Е. Танчев115 – Съдът не само призна ХОПЕС за приложима в хоризон-
тален спор (т. 49), но и (в диспозитива!) ясно изведе задължение националният съдия 
да остави неприложена всяка национална разпоредба, която противоречи (на ХОПЕС), 
ако не може да я изтълкува в съответствие със Съюзното право, за да осигури „съдебната 
защита, която произтича за правните субекти от членове 21 и 47 от Хартата“. И говори 
за „задълженията, произтичащи от Хартата“ – очевидно задължение на частните лица! 

2.1.4. Този подход на СЕС бе утвърден след това и по делото IR116: макар преди ДЛ прин-
ципът да е „произтичал от общите конституционни традиции на ДЧ“, тъй като вече е закрепен в чл. 21 ХОПЕС, 
той е „обвързващ основен принцип“ и (като такъв!) е „достатъчен сам по себе си, за да предостави на частните 
лица право, на което те да могат да се позовават в това му качество при спор между тях в материя, обхваната от 
правото на Съюза. И „запитващата юрисдикция е длъжна …да не прилага разпоредбата“ (от вътрешното право, 
която противоречи на чл. 21 ХОПЕС)!

2.2. Кулминацията (досега…) на по-широкото разбиране за хоризонтална приложи-
мост на ХОПЕС СЕС достига в решението по делата Bauer et a.117, където главният спор по 
едното дело е вертикален118, а по другото – хоризонтален (между частни лица) – и отно-
во прогласява неприложимост на противоречащата норма от вътрешното право.

2.2.1. Съдът разграничава два проблема: дали приложимата национална норма проти-
воречи на директивата и/или на Хартата (т. 31119) и дали евентуалното противоречие може 
да предизвика правни последици в хоризонтален спор (по едното дело, т. 33). 

2.2.2. Първо основание за оптимизъм: „основните права, гарантирани в правния ред 
на Съюза, трябва да се прилагат във всички случаи, уреждани от правото на Съюза“ (т. 52). 

2.2.3. Нормата, понеже е приложима и понеже „не допуска правна уредба като разглежданата в главното 
производство“, позволява позоваване в съдебен спор между частноправни субекти …с цел националният съд 
да не приложи посочената национална правна уредба“. Тази норма на Хартата е годна не само да наложи не-
прилагане на противоречаща ѝ вътрешна норма, но и да прояви дори пълен директен ефект „…и да осъди 
работодателя“ (частно лице!) за „право …въз основа на правото на Съюза“. Можем ли вече да плеснем с ръце и 
да се прегърнем?...

2.2.4. Ами, не… Нормата изглежда „принцип“, но „правото“, закрепено в нея, е „съ-
ществен принцип на социалното право на Съюза“, т. е. не става дума за „норма-прин-
цип“ по смисъла на чл. 52, § 5 от ХОПЕС… 

2.2.5. Ето тук е най-съществената слабост – което за доктрината обаче е сила! – в решението на Съда. Той 
признава, че „разпоредбите на правото на Съюза или на националното право трябва само да уточнят конкретна-
та продължителност на годишния отпуск и евентуално някои условия за упражняването на това право“. Е нали 
според досегашната му практика това е типичен пример за условна разпоредба („принцип“) – изисква се „уточ-
няване“ и то на „,условията за упражняване“!

2.2.6. Второ основание за оптимизъм: щом се нуждае от такава конкретизация, разпо-
редбата съдържа „принцип“, но въпреки това е годна за прилагане в хоризонтален спор! 

2.2.7. За първи път така изрично и еднозначно СЕС прогласява, че чл. 51 „не повдига 
въпроса дали частноправни субекти могат евентуално да бъдат пряко задължени да 
спазват определени разпоредби от Хартата“. 

2.2.8. И именно затова националната юрисдикция „трябва да гарантира, в рамките 
на своите правомощия, съдебната защита, която произтича от посочената разпоредба“. 
Трябва да разбираме „от всяка разпоредба на Хартата“, дори да закрепва „принцип“120!

114 Egenberger, C-414/16.
115 Виж подробно по-надолу.
116 IR с/ JQ, C-68/17, т. 69.
117 Съединени дела Bauer, C-569/16, и Volker, C-570/16.
118 С „децентрализиран публичен орган“ (градски власти) – т. 74.
119 Вкл. дали направеното по-рано от СЕС тълкуване на същата норма на директивата „не трябва да бъде 

преразгледано или нюансирано“!
120 Всички цитирани изрази са от т. 92. 
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2.2.9. Разбира се, има разпоредби на Хартата, чието съдържание не позволява да проявят директен ефект. 
Затова от ключова важност е да се довърши разводът между директния ефект и хоризонталната приложимост. 
И на нормите-принципи, лишени по съдържанието си от директен ефект, да се признае пълна и безусловна при-
ложимост121 в хоризонтални спорове като правно основане за неприлагане на противоречащите им вътрешни 
правни норми („приложимост по отстраняване“).

2.2.10. Трето основание за оптимизъм: Съдът изрично подчертава разликата от де-
лото AMS! При това с изключително подробна аргументация… И, макар и плахо, надгражда „пробива“ с де-
лото Egenberger и се придвижва към признаване на „нормите-принципи“ от ХОПЕС на действие, като на другите 
„принципи“ в правото на ЕС!

2.2.11. ЗАТОВА, въпреки че СЕС установява, че нормата съдържа „право“ (а през ця-
лото време става дума за „принцип“), аргументите, с които прави това съществено 
ограничават разбирането за „норма-принцип“. Щом норма, нуждаеща се от „уточняване“ и то на 
„,условията за упражняване“, е приложима в хоризонтални отношения за преклудиране на действието на не-
съвместими вътрешни норми, концепцията от делото AMS може да бъде преодоляна! С това решение вратата 
е отворена широко – рано или късно СЕС изрично ще признае приложимост на „нормите-принципи“ от Хартата 
в хоризонтални спорове – поне като основание за неприлагане на противоречаща им вътрешна правна норма… 
Само така ще може да постигне действително утвърждаване на конституционния характер на Хартата като цен-
трален елемент на „правовия съюз“.

2.3. изключително силно основание да очакваме развитие на практиката на СЕС в 
посока на признаване на пълна хоризонтална приложимост на Хартата ни дава при-
носът на българския генерален адвокат в Съда на ЕС проф. д-р Евгени Танчев (четвърто, 
самостоятелно, основание за оптимизъм)!

2.3.1. Заключенията му по делото Egenberger122 позволяват на СЕС да признае извли-
чане на хоризонтални последици от съюзна норма без никаква преценка дали има хо-
ризонтален директен ефект. Той настоява, че „класическата забрана на хоризонталния директен ефект 
на директивите“ „се сблъсква с друго правило, изведено в практиката на Съда. Макар основното право на не-
дискриминация, основана на възраст, да е конкретизирано в директива, то все пак има хоризонтален директен 
ефект, доколкото всички национални мерки, които са несъвместими с това право, следва да се оставят без при-
ложение, …дори по спорове, при които един частноправен субект се противопоставя на друг“!

2.3.2. Установява и (изключително важно!), че ако приложимата национална правна уредба не може поне да 
бъде тълкувана в светлината на относимата съюзна (разпоредба на директива и разпоредба на ХОПЕС), субектив-
ното право, което произтича от правото на ЕС и което частното лице би черпило от вътрешната правна норма при 
добро транспониране, остава без никаква реализация. Освен ако… националният съдия не може сам да остави 
неприложена в хоризонталния спор противоречащата на съюзна норма национална уредба!

2.3.3. В крайна сметка в решението си по делото Съдът (да подчертая: в Голям със-
тав!) определи съвсем ясно: „националната юрисдикция, сезирана със спор между два 
частноправни субекта123, е длъжна, когато не е възможно да тълкува приложимото на-
ционалното право по начин, който да е в съответствие с… (норма от правото на ЕС – б. 
м.), да осигури, в рамките на своята компетентност, съдебната защита, която произтича 
за правните субекти от (чл. 21 и 47 от) Хартата, и да гарантира пълното действие на тези 
разпоредби, като при необходимост остави без приложение всяка национална разпо-
редба, която им противоречи“124.

121 Разбирана именно като „годност за позоваване“ (invocability, invocabilité) – виж подробно в Атанас 
СЕМОВ, Широката „възможност за позоваване“ на Правото на ЕС – „Научни и практически публикации“, 
https://news.lex.bg/широката-възможност-за-позоваване/.

122 Заключения на Генералния адвокат Е. Танчев, ECLI:EU:C:2017:851 – дело Egenberger, C-414/16.
123 В българския превод „спор между двама частноправни субекта“, умопомрачително!... „Двама субекта“? 

Дали в българския екип преводачи в СЕС да не бъдат назначени и „двама филолога“, поне тези малоумия да 
оправят! Или поне двама ученика, избутали до 4-и клас…

124 Egenberger, C-414/16, т. 3 от диспозитива.

2.4. Съдът на ЕС даде и още едно много съществено основание за оптимизъм по 
делото Cresco Investigation125: националният съдия е длъжен не само да остави неприло-
жена национална норма, несъвместима с Хартата, но и – на своя отговорност – да при-
ложи (по аналогия!) спрямо дискриминирани лица най-благоприятния режим, от който 
се ползват недискриминираните лица. Вкл. и като наложи това на частни лица по силата 
само на норма на Хартата (т. е. приложи, в случая чл. 21). 

2.4.1. Пето основание за оптимизъм: СЕС потвърждава, че „директива не може сама 
по себе си да поражда задължения за частноправен субект и следователно тя самата не 
може да му бъде противопоставяна“ – но тъй като (и това е ключовото) националният 
съдия трябва да приложи всички методи за постигане на съответстващо тълкуване (без 
да прави тълкуване contra legem), той трябва да вземе предвид не само конкретната 
директива, а Хартата и Учредителните договори! 

Забраната за дискриминация „е достатъчна сама по себе си, за да породи право за частноправните субекти, 
на което те да могат да се позовават в това му качество при спор помежду си в област, обхваната от правото на 
Съюза“! И затова националният съдия „все пак ще бъде длъжен да осигури правната защита, която произтича 
за работниците от чл. 21 от Хартата, и да гарантира пълното действие на този член“ – т. е. е „длъжен да не при-
лага дискриминационната национална разпоредба“. И – пълна приложимост?! – „да приложи по отношение на 
групата лица, които се намират в неравностойно положение, същия режим като този, от който се ползват лицата 
от другата категория“126. 

2.4.2. Това е ключовият елемент: въпрос за директния ефект на нормата на ХОПЕС 
не се поставя!!! Това е най-голямото основание за оптимизъм… Наистина, известно е127, че 
чл. 21 от ХОПЕС е норма с пълен директен ефект – закрепва изрично признат по-рано основен правен принцип. 
СЕС обаче изобщо не търси аргумент за хоризонталната приложимост в това дали конкретната норма е „безус-
ловна и достатъчно конкретна“ (както обикновено прави!), а изрично определя, че противоречащото на ХОПЕС 
вътрешно право не трябва да се прилага и в хоризонтални отношения. Нека повторя: частно лице черпи права 
по силата на ХОПЕС чрез неприлагане спрямо него на противоречаща на ХОПЕС вътрешна правна уредба.

Ето това разбиране трябва да залегне в основата на бъдещата пълноценна концеп-
ция за хоризонталното действие на разпоредбите на ХОПЕС: всяка противоречаща им 
разпоредба от вътрешното право на ЕС (в случаите в приложното поле на правото на ЕС) 
трябва да бъде оставена неприложена във всеки случай (както във вертикални, така и в 
хоризонтални отношения) независимо дали противоречи на норма с директен ефект от 
Хартата или не!

125 Cresco Investigation, C-193/17, т. 79-86.
126 „Той има това задължение независимо дали във вътрешното право има разпоредби, които му дават 

компетентност да направи това“! – т. 80, където СЕС изрично припомня т. 67 от българското дело Milkova, 
C-406/15.

127 Още от делата Mangold, c-144/04 – преди влизането в сила на Хартата като правен акт, и Kücükdeveci, 
C-555/07 – вече при действието на ХОПЕС.
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ПОМАГАлО 4. 
ОБЩи ПРАВилА ЗА ПРилАГАНЕТО НА ХОПЕС СПРяМО ГРАЖДАНиТЕ

ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРЕДи ВСиЧКО ЗА ГРАЖДА-
НиТЕ. ВСИЧКИ НЕЙНИ РАЗПОРЕДБИ СА ПРилОЖиМО ПРАВО ВЪВ ВСИЧКИ СИТУАЦИИ, 
ПОПАДАЩИ В ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ПРАВОТО НА ЕС. КАКВИ ПРАВА (И СРЕЩУ КОГО) 
МОГАТ ДА ЧЕРПЯТ ГРАЖДАНИТЕ ОТ НОРМИТЕ НА ХОПЕС ЗАВИСИ ОТ КОНКРЕТНОТО СЪ-
ДЪРЖАНИЕ НА ВСЯКА НОРМА.

1. ВСиЧКи РАЗПОРЕДБи НА ХОПЕС СЕ ПРилАГАТ СПРяМО ЧАСТНиТЕ лицА – в 
отношенията им с ЕС, с ДЧ или с други частни лица (в зависимост от съдържанието на 
конкретната норма). Няма норма на ХОПЕС, която да не предоставя никакво право на 
частните лица (освен „общите разпоредби“ на Дял VII).

2. РАЗПОРЕДБиТЕ НА ХОПЕС ЗАКРЕПВАТ ДВЕ КАТЕГОРии НОРМи – „НОРМИ-ПРА-
ВА“ И „НОРМИ-ПРИНЦИПИ“ – които се разграничават според правните им последици 
за частните лица. Една разпоредба може да съдържа или само единия, или и двата вида 
норми128.

2.1. „Нормите-права“ предоставят субективни права на частните лица.
2.1.1. „Нормите-права“, които предоставят субективни права на частните лица в отно-

шенията им с ЕС129, са норми със съюзен ефект (не пораждат никакви правни последици 
в ДЧ).

2.1.2. „Нормите-права“, които предоставят субективни права на частните лица в отно-
шенията им с ДЧ и/или с други частни лица, са норми с директен ефект.

2.1.3. „Нормите-права с директен ефект“ предоставят на частните лица субективни 
права, защитими пред национален съд (и по-общо пред всеки национален правоприла-
гащ орган) и противопоставими: 
 само на държавата (когато са норми с вертикален ДЕ)
 или на друго частно лице (когато са норми с хоризонтален ДЕ).

2.2. „Нормите-принципи“ в ХОПЕС се различават от „основните правни принципи 
в правото на ЕС“130, тъй като могат да се прилагат спрямо частните лица по 3 начина:

2.2.1. Като източник на субективното право да не се прилагат противоречащи им съ-
юзни или национални правни норми (никой не може да прилага съюзна131 или нацио-
нална правна норма132, която противоречи на норма-принцип от ХОПЕС) – прилагане от 
първи вид, чрез неприлагане на противоречащи норми (спазване133).

128 Напр. всички разпоредби на Дял I „Достойнство“ съдържат само „норми-права“ (с изкл. на чл. 3, § 2, б. а), 
разпоредбите на чл. 35, 36, 37 и др. съдържат само „норми-принципи“, а разпоредбата на чл. 14 – и „норма-
право“ (§ 1 и § 3), и „норма-принцип“ (§ 2).

129 Като разпоредите относно гражданството…
130 „Основните правни принципи в право на ЕС“, които изразяват основно право, са годни за прилагане като 

източник на субективно право в правните системи на ДЧ без „конкретизиране“ в съюзна или национална 
правна норма (могат самостоятелно да проявят пълен ДЕ).

131 Ако бъде установено противоречие на съюзна норма с ХОПЕС е задължително въпросът да бъде отнесен 
до национален съд, който е длъжен да отправи до СЕС преюдициално запитване за валидност – и единствено 
СЕС има право да обяви съюзна правна норма (цял акт) за невалиден.

132 Всеки, „на своето равнище“, независимо от правомощията му по вътрешния правен ред на държавата.
133 И тук синоним е „зачитане“ в смисъла на чл. 51 от ХОПЕС.

2.2.2. Като източник на тълкуване при прилагането на всяка съюзна и всяка нацио-
нална правна норма в приложното поле на правото на ЕС – респ. като субективно пра-
во на частните лица тези норми да се прилагат спрямо тях единствено със съобразено 
с относимата норма-принцип тълкуване) – прилагане от втори вид, чрез съобразено 
прилагане на непротиворечащи норми (съблюдаване134).

2.2.3. Като източник на конкретно субективно право – винаги в нормен комплекс със 
съюзна или национална норма, която ги конкретизира и сама по себе си е годна да пре-
доставя субективни права (съюзната – ако има директен ефект).

2.2.3.1. Ако е конкретизирана само със съюзна норма без никакъв директен ефект 
(напр. повечето норми на директивите), тя остава неконкретизирана и негодна да пре-
доставя субективно право.

2.2.3.2. Ако е конкретизирана само със съюзна норма с вертикален директен ефект 
(напр. някои норми на директивите), тя е годна в нормен комплекс с конкретизиращата 
норма да предоставя субективни права на частни лица само в отношенията им с държа-
вата (вертикални отношения).

2.2.3.3. Ако е конкретизирана със съюзна норма с пълен директен ефект (напр. пове-
чето норми на регламентите), тя е годна в нормен комплекс с конкретизиращата норма 
да предоставя субективни права на частни лица в отношенията им с други частни лица 
(хоризонтални отношения).

2.2.3.4. Ако е конкретизирана с национална правна норма (транспонираща или друга, 
дори заварена), тя е годна в нормен комплекс с конкретизиращата норма да предостави 
субективни права на частни лица в отношенията им както с държавата, така и с други 
частни лица.

2.2.3.5. „Конкретизиращите“ съюзни или национални правни норми могат да са както 
заварени, така и нови.

2.2.3.6. Ако „норма-принцип“ не е конкретизирана от съюзна или национална правна 
норма, тя не е годна да предостави субективно право на частно лице.

2.3. Дали разпоредба на ХОПЕС закрепва „норма-право“ или „норма-принцип“ се 
определя според съдържанието на конкретната норма от ХОПЕС.

2.3.1. Преценката прави всеки, който прилага нормата. В случай на спор – в крайна 
сметка националният съдия (по-общо юрисдикция).

2.3.2. Преценката задължително се основава на „Разясненията относно Хартата“ и на 
релевантната практика на Съда на ЕС.

2.3.3. Ако въпреки това остава съмнение дали приложима/относима по делото норма 
от ХОПЕС съдържа „право“ или „принцип“, националният съдия има право и задължение 
да отправи преюдициално запитване до СЕС за тълкуване на тази норма. Преценката на 
СЕС е задължителна за всички правни субекти в ЕС.

2.4. Някои разпоредби на ХОПЕС съдържат израза „право“, но закрепват „принцип“135, 
или съдържат израза „принцип“, но закрепват „право“136. Преценката се прави според 
съдържанието на нормата, Разясненията по нея и практиката на СЕС.

134 Понятието „зачитане“ в чл. 51 от ХОПЕС се разбира като „спазване“ като „ненарушаване“ и „спазване“ 
като „действие в съответствие с“.

135 Като чл.  25, 26, 27, 28 и др. – по отношение на чл. 28 виж знаково в Viking, C-438/05; Laval, C-341/05 или 
Commission c/ Allemagne, C-271/08.

136 Като чл. 21, чл. 23, § 2 и др.
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Уважаеми читатели,
Поради стремежа за максимално кратко изложение ще използвам съкращения – както познати 
(ЕС, СЕС, ПЕС и др.), така и нетипични, но разбираеми:

ВП вътрешно право
ВПН вътрешна правна норма
Д директива
ДЕ директен ефект
ДЕИО Договор за Европейската икономическа общност
ДЕО Договор за Европейската общност
ДЕОАЕ Договор за Европейската общност за атомна енергия
ДЕОВС Договор за Европейската общност за въглища и стомана
ДЕС Договор за Европейския съюз
ДО държавен орган
ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз
ДЧ държава/и-членка/и
ЕК Eвропейска комисия
ЕКПЧ Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (или КЗПЧОС)
ЕО Европейска/и общност/и
ЕП Европейки парламент
ЕС Европейски съюз
ЕЦБ Европейска централна банка
ИР индивидуално/адресирано решение
КвМ квалифицирано мнозинство (в Съвета или Европейския съвет)
МД международен договор
МИС междуинституционно споразумение
МО международна/и организация/и
МОтн международни отношения
МП Международно право
НР нормативно/ неадресирано решение
НЮ национална юрисдикция
ОВЕСО фициален вестник на ЕС
ОО обществено/и отношение/я
ОПВРС Обща политика по външните работи и сигурността
ОС Общ съд
ПЕС Право на ЕС
ПЗ преюдициално запитване/заключение
ПиЗ права и задължения
ПИС Първоинстанционен съд (на ЕО, след ДЛ „Общ съд на ЕС“)
ПОАИОСА производство за отмяна на акт на институция, орган, служба или агенция на ЕС
ПДЕ принцип на директен ефект
ПНП принцип на непосредствена приложимост
ПП принцип на примат
ППС Процесуален правилник на Съда
ППЗ производство за преюдициални заключения
ППОС Процесуален правилник на Общия съд
ПУНДЧ производство за установяване на нарушение на ДЧ
СЕО Съд на Европейските общности
СЕС Съд на Европейския съюз
СП субективно право
СПН съюзна правна норма
ТСП транспониране/а/и
УСЕС Устав на Съда на Европейския съюз (в официалната версия „Статут“)
ФЛ физическо/и лице/а
ФЮЛ физическо/и или юридическо/и лице/а
ХОПЕС Харта на основните права на Европейския съюз
ЮЛ юридическо/и лице/а
При позоваване на практиката на СЕС съм използвал езика на СЕС – френският.
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