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КАК СЕ ПРИЛАГА ХОПЕС?
(Требник1)

Проф. д. ю. н. АТАНАС СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне“ на ЕС

Хартата рамкира нормотворческата власт на ЕС и на ДЧ (с ХОПЕС трябва да е съо-
бразена всяка съюзна норма и всяка национална правна норма в приложното ѝ поле). 
ХОПЕС е и обвързващ (задължителен) тълкувателен източник: всяка съюзна (СПН) или 
вътрешна правна норма (ВПН) в приложното ѝ поле трябва да бъде тълкувана съобразе-
но с всички нейни относими разпоредби. Преди всичко обаче Хартата е изначално пред-
назначена да предизвиква (пряко) правни последици и в правната сфера на частните 
лица (физически и юридически).

Разпоредбите в заключителния Дял VII „Общи разпоредби относно тълкуването и 
прилагането“ (чл. 51-54) определят в кои случаи се прилага Хартата (респ. неприложи-
мост  спрямо изцяло вътрешни за ДЧ ситуации2); задължителни правила за тълкуване-
то и за съотношението ѝ с други източници на правната защита на правата на човека; 
минималните стандарти на защита на закрепените 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.

Хартата се прилага като правнообвързващ акт от 1 декември 2009 г. (когато влиза в 
сила ДЛ). Прилага се на цялата територия на ЕС (територията на ДЧ) и спрямо всички 
правни субекти по юрисдикцията на ДЧ по отношение на всички обществени отношения 
в попадащи в обхвата (приложното поле) на правото на ЕС (ПЕС). 

Хартата се прилага спрямо частните лица по принципно различен от ЕКПЧ начин 
и в по-ограничени случаи.

ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРЕДИ ВСИЧКО ЗА ГРАЖДА-
НИТЕ (въпреки, че те не са споменати изобщо сред адресатите по чл. 51). ВСИЧКИ НЕЙНИ 
РАЗПОРЕДБИ СА ПРИЛОЖИМО ПРАВО ВЪВ ВСИЧКИ СИТУАЦИИ, ПОПАДАЩИ В ПРИЛОЖ-
НОТО ПОЛЕ НА ПЕС. КАКВИ ПРАВА (И СРЕЩУ КОГО) МОГАТ ДА ЧЕРПЯТ ГРАЖДАНИТЕ ОТ 
НОРМИТЕ НА ХОПЕС ЗАВИСИ ОТ КОНКРЕТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВСЯКА НОРМА.

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). 

1.1. ДЧ не са задължени да се съобразяват с ХОПЕС, когато приемат мерки, които не 
попадат в приложното поле на правото на ЕС. ХОПЕС обаче 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 спазване/
прилагане на Хартата следва да бъде максимално широко: всеки, който действа в при-
ложното поле на правото на ЕС от името на държавата или по нейно възложение (под 
неин контрол).

1 „Требникът” е книга с основни правила за практическа служба – този съдържа съдържа най-кратко 
представяне на основните правила за прилагането на ХОПЕС. Доброто разбиране предполага запознаване с 
пълното изложение в труда Права на гражданите на ЕС. Том V. ПРИЛАГАНЕ на Хартата на основните права 
на ЕС. Практически измерения или как се прилага ХОПЕС?, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2021, или поне с 
наръчника КАК СЕ ПРИЛАГА ХОПЕС?.

2 Виж подробно в Том IV относно приложното поле на ХОПЕС и в резюме в Наръчника и Требника към него.
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1.2. От всяка ДЧ се изисква:
 да изпълнява задълженията, произтичащи от норма на ХОПЕС;
 да спазва правата и принципите в ХОПЕС (да съобразява всички свои актове, действия и 

бездействия, да не нарушава, да не приема ВПН, която им противоречи, и да оставя непри-
ложена всяка ВПН, която пряко противоречи или косвено е несъвместима с гарантирани от 
Хартата принцип или право);
 да изисква спазването на Хартата от всекиго в държавата и да санкционира всяко 

нейно нарушаване;
 да насърчава прилагането на ХОПЕС и да се позовава на Хартата в правните си акто-

ве и най-вече в съдебните решения.
Чл. 51 определя, че институциите на ДЧ „спазват правата, зачитат принципите и 

насърчават тяхното прилагане…“3. Всъщност „правата“ се прилагат (пряко), а „принципите“ се „зачи-
тат“, като се прилагат чрез други актове или като се спазват (не се прилагат противоречащите им актове, виж 
подробно нататък).

2. 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 
физическо или юридическо лице (ФЮЛ), освен „общите разпоредби“ на Дял VII. 

Огромната част от разпоредбите на Хартата имат за естествен, понякога очевидно 
единствен адресат частните лица (както физически, така и юридически4) – като един-
ствен годен носител на закрепеното субективно право. 

3. Правилата относно възможностите за ограничаване на ХОПЕС (по чл. 52, 53 и 54) имат 
много голямо практическо значение – на първо място именно за гражданите. Разпоредби-
те на чл. 52, § 1, 2, 4, 5 и 6 определят допустимите ограничения на гарантираните от Хартата 
основни права – чрез осигуряване по изключение на по-малка защита (т. 3.1.), а разпоредби-
те на чл. 52, § 3, чл. 53 и чл. 54 – чрез осигуряване на по-засилена защита (т. 3.2.).

3.1. Ограничения чрез по-малка защита (чл. 52, § 1-7). Чл. 52 очертава изключително 
съществени ограничения на тълкуването и прилагането на разпоредбите на Хартата. 

3.1.1. Класически ограничения (чл. 52, § 1): обща възможност за ограничаване на 
прилагането (на всяко защитено от ХОПЕС право) в ДЧ („по-модерен подход“ с „обща 
ограничителна клауза“) при 4 условия: ограничението да е „предвидено в закон“, да е 
съобразено със собственото им основно съдържание (т. е. да запазва „неприкоснове-
но ядро“ на всяко основно право5), да бъде оправдано от съображения от общ интерес 
на ЕС и да не е непропорционално6 или нетолерантно7. Второто изречение на чл. 52,  

3 В българския текст преводът е обратен: „зачитат правата и спазват принципите“, според мен неправилно…
4 Виж напр. DEB, C-279/09, т. 39-40, където СЕС посочва, че „юридическите лица не са изключени от приложното 

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 принципи, 
намиращи приложение както спрямо физическите, така и спрямо юридическите лица.

5 Все пак като ярък пример можем да посочим особено знаковите дела 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“.

6 Много показателното е делото Volker und Markus, C-92/09 и C-93/09, където СЕС приема, че винаги трябва 
да се преценява дали легитимната цел не може да бъде постигната с по-малко ограничаване на другото 
основно право (поради което отменя разпоредби на регламент).

7 Виж Volker und Markus, p. 74 или Vodafone, C-58/08, т. 83.  

§ 2 добавя още 3 условия: ограничението да е необходимо, да отговаря на признати от 
Съюза цели от общ интерес8 или на необходимостта да се защитят правата и свободите 
на други хора9. 

3.1.2. Ограничения, свързани с особеностите на Съюзния 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 произ-
водните източници) – за да не се засегне единството на Съюзното право. 

3.1.3. 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 традиции. 

3.1.4. Функционално ограничение относно Разясненията към ХОПЕС. Според § 7 всяка 
норма от Хартата трябва да се прилага така, както произтича от „Разясненията“ – на първо място националните 
юрисдикции. Разясненията не разясняват много – но каквото е разяснено, е норма!

3.2. Ограничаване чрез по-голяма защита (по чл. 52, § 3, чл. 53 и 54).
3.2.1. Делимитиращи ограничения, свързани с ЕКПЧ (чл. 52, § 3). Правото на ЕС може 

да предоставя по-широка защита10, но не по-тясна от защитата по ЕКПЧ. ХОПЕС възпро-
извежда „редица от правата по ЕКПЧ“, но далеч не всички. Затова изрично се разграничават: 
правата, които са идентични в двата източника (и тяхното „съдържание и действие е същото като по съответните 
разпоредби на ЕКПЧ, вкл. с практиката на ЕСПЧ)11, и правата, които са аналогични („кореспондират“), но по сила-
та на ХОПЕС имат по-широк обхват (съдържанието е същото, но действието е по-широко)12.

3.2.2. Класическо ограничение чрез забрана за ограничаване (допускане на по-широ-
ка защита, чл. 53). Подобна на типичните за класическите международноправни инструменти за защита на 
правата на човека (вкл. чл. 53 от самата ЕКПЧ), standstill clause, чл. 53 забранява регресивното тълкуване на ХОПЕС 
и гарантира, че степента на защита, осигурена от Хартата, трябва да бъде най-малко също толкова висока, колко-
то и тази по ЕКПЧ. Всъщност чл. 53 сякаш урежда нов принцип: „прилагане на най-защитаващата норма“: когато 
съюзна 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 ефективността му13. 

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.

8 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.

9 А причинените ограничения („неудобства“) да не са „прекомерни“ по отношение на преследваната цел – 
Sky Osterreich, C-283/11, т. 50 или Schaible, C-101/12, т. 57.

Виж непременно и българското дело ЧЕЗ, C-83/14, т. 123-127.
Съвсем наскоро по делото Cresco Investigation, C-193/17, т. 79-86 СЕС настоява, че националният съдия е 

длъжен не само да остави неприложена 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).

10 Виж знаково в McB, C-400/10 PPU, т. 53.
11 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)..

12 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).

13 Melloni, C-399/11, т. 60.
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3.2.3. Забрана на злоупотребата с право (чл. 54). Също класическа: основен правен принцип14, 
препятстващ за възможността чрез упражняването на едно гарантирано от Хартата право да се постигне ограни-
чаването („погазването“) на друго гарантирано от нея право. Без да се стига до лишаване от права15…

Практически по-важни са особените ограничения на действието на Хартата по отно-
шение на частните лица (нататък).

4. Именно заради действието на ХОПЕС спрямо частните лица РАЗПОРЕДбИТЕ ѝ СЕ 
ДЕЛяТ НА ДВЕ КАТЕГОРИИ – „НОРМИ-ПРАВА“ И „НОРМИ-ПРИНЦИПИ“16. Чл. 52, § 5 
определя принципно различна приложимост на отделните разпоредби на ХАРТАТА в за-
висимост от съдържанието им. 

Една разпоредба на ХОПЕС може да съдържа или само единия, или и двата вида нор-
ми17. Хоризонталната приложимост на една разпоредба на Хартата зависи единствено 
от това дали конкретната разпоредба е безусловна и задължителна18. „Правата“ отгова-
рят на тези критерии, а „принципите“ – не (и затова нямат директен ефект, ДЕ)19.

4.1. „Нормите-права“ предоставят субективни права на частните лица. Тези норми са 
самодостатъчни (безусловни и достатъчно ясни и конкретни), за да послужат като източ-
ник на субективно право на частно лице, защитимо като пред съюзен, така и пред нацио-
нален съд, респ. според съдържанието им противопоставимо на друго частно лице. „Пра-
вата“ са норми, пряко пораждащи правни последици в правната сфера на частните лица.

4.1.1. „Нормите-права“, които предоставят субективни права на ФЮЛ в отношенията 
им с ЕС20, са норми със съюзен ефект (не пораждат никакви правни последици в ДЧ).

4.1.2. „Нормите-права“, които предоставят субективни права на ФЮЛ в отношения-
та им с ДЧ и/или с други ФЮЛ, са норми с директен ефект. Те предоставят на ФЮЛ 
субективни права, защитими пред национален съд (и по-общо пред всеки национален 
правоприлагащ орган) и противопоставими: 
 само на държавата (когато са норми с вертикален ДЕ)
 или на друго частно лице (когато са норми с хоризонтален ДЕ)21.

14 „Присъщ на всяка правна система“ – Emsland Stärke GmbH, C-110/99. Като цяло обаче практиката на 
интеграционния съд в тази материя не е изобилна…

15 Виж напр. решението на Комисията по правата на човека при Съвета на Европа: CommEDH, Kühnen, DR 56, 
т. 206.

16 Разпоредбата на чл. 52, § 5 е „най-яркият продукт на политическия компромис“.
17 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). От самия текст на отделните разпоредби на Хартата (уви, и от Разясненията – 
само за 3 конкретни разпоредби изрично се посочва, че представляват принципи по смисъла на чл. 52, § 5, всъщност 
ясен и пълен списък на „принципите“ няма!) …не може да се установи еднозначно дали закрепват „право“ (с 
директен ефект) или „принцип“ (без директен ефект) и най-вече на какво основание (как) се определя това!

18  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=IwAR1wAEO8WQtcnX0F-
0f2RNC5wUmJG-Urj541AIS19qt9acDZb90cchi0nBFw.

19 Съвсем наскоро в серия от решения СЕС потвърди възможността за прилагане на разпоредби от 
Хартата, съдържащи права, в хоризонтални отношения – т. е. с пълен директен ефект, съответно и с примат 
(отстраняващ противоречаща им национална норма, преклудиращ действието ѝ!) – 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.

През ноември 2018 г. по делата Bauer, C-569/16 и Volker, C-570/16, p. 84-86 и Max-Planck, C-684/16, р. 73-75, 
СЕС призна хоризонтална приложимост на „принцип“ – но действащ като субективно право! Най-вече поради 
неговия безусловен характер – произтичащ именно от това, че разпоредбата не се нуждае от последваща 
конкретизация в съюзна или национална норма, а е достатъчна сама по себе си.

20 Като разпоредбите относно гражданството…
21 Някои разпоредби могат да имат разнопосочно действие: да предоставят на ФЮЛ права, противопоставими 

както на ЕС, така и на ДЧ – или на ЕС, на ДЧ и на други ФЮЛ.

4.2. „Нормите-принципи“ не предоставят пряко субективни права на ФЮЛ. Според 
чл. 52, § 5 те имат силно ограничено приложение.

4.2.1. Те не са самодостатъчни, тъй като не са безусловни или достатъчно ясни и кон-
кретни. 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 ДЕ. Това е „прилагане 
чрез нормотворчество“ (изразът мой). 

4.2.2. Няма да е безусловна никоя разпоредба на Хартата, която препраща към „нацио-
налното право и практика“22. Изискването за „задължителност“ включва не само абсолют-
ния (не търпящ изключения) характер на защитеното право, но и традиционните критерии 
на правоприлагането, като яснота и конкретност (като елементи на понятието за „само-
достатъчност“ или „самоизпълняемост“) – и очевидно изключва всякаква условност или 
пожелателност23.

4.3. „Нормите-принципи“ в ХОПЕС могат да се прилагат спрямо ЮЛ по 3 начина:
4.3.1. Като основание да не се прилагат противоречащи им СПН или ВПН (мяра за 

валидност – никой не може да прилага съюзна24 или национална правна норма25, която 
противоречи на норма-принцип от ХОПЕС) – прилагане от първи вид, чрез неприлагане 
на противоречащи норми (спазване26).

4.3.2. Като източник на тълкуване при прилагането на всяка СПН и всяка ВПН в при-
ложното поле на ПЕС – респ. като субективно право на частните лица тези норми да се 
прилагат спрямо тях единствено със съобразено с относимата норма-принцип тълкува-
не) – прилагане от втори вид, чрез съобразено прилагане на непротиворечащи норми 
(съблюдаване27).

4.3.3. 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 ДЕ).

4.3.3.1. Ако е конкретизирана само със СПН без никакъв ДЕ (напр. повечето норми на 
директивите), тя остава неконкретизирана и негодна да предоставя субективно право.

4.3.3.2. Ако е конкретизирана само със СПН с вертикален ДЕ (напр. някои норми на 
директивите), тя е годна в нормен комплекс с конкретизиращата СПН да предоставя су-
бективни права на ФЮЛ само в отношенията им с държавата (вертикални отношения).

4.3.3.3. Ако е конкретизирана със СПН с пълен ДЕ (напр. повечето норми на регламен-
тите), тя е годна в нормен комплекс с конкретизиращата СПН да предоставя субективни 
права на частни лица в отношенията им с други частни лица (хоризонтални отношения).

4.3.3.4. 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 ФЮЛ в отношенията им както с държавата, така и с други ФЮЛ.

22 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).

23 Присъща например на някои принципи, като напр. опазването на околната среда по чл. 37.
24 Ако бъде установено противоречие на СПН 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 СПН (цял акт) за невалидна.

25 Всеки, „на своето равнище“, независимо от правомощията му по вътрешния правен ред на държавата.
26 И тук синоним е „зачитане“ в смисъла на чл. 51 ХОПЕС.
27 Понятието „зачитане“ в чл. 51 ХОПЕС се разбира като „спазване“ като „ненарушаване“ и „спазване“ като 

„действие в съответствие с“.
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4.3.3.5. „Конкретизиращите“ СПН или ВПН могат да са както заварени, така и нови.
4.3.3.6. И обратно: ако „норма-принцип“ не е конкретизирана от съюзна или нацио-

нална правна норма, тя не е годна да предостави субективно право на частно лице.
4.4. Дали закрепва „норма-право“ или „норма-принцип“ се определя според съдър-

жанието на конкретната норма от ХОПЕС.
4.4.1. Преценката прави всеки, който прилага нормата. В случай на спор – в крайна 

сметка националният съдия (по-общо юрисдикция).
4.4.2. Преценката задължително се основава на „Разясненията относно Хартата“ и на 

релевантната практика на СЕС.
4.4.3. 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.

4.5. Някои разпоредби на ХОПЕС съдържат израза „право“, но закрепват „принцип“28, 
или съдържат израза „принцип“, но закрепват „право“29. Преценката се прави според 
съдържанието на нормата, Разясненията по нея и практиката на СЕС.

4.6. „Нормите-принципи“ в ХОПЕС трябва ясно да се различават от „основните правни 
принципи в правото на ЕС“30. 

4.6.1. Реален практически проблем създават многото употреби на понятието „принципи“31 
в Правото на ЕС (в писмени правни източници, в практика на СЕС и в доктрината32): принципи 
на ЕС33; основни/генерални34 правни принципи в Правото на ЕС35; принципи на прилагане на 
Правото на ЕС36; четирите свободи на движение37; принципи на международното право в 
Правото на ЕС (само тези, които са признати от СЕС като съвместими с правото на ЕС).

4.6.2. Нормите-принципи в ХОПЕС имат различно действие в сравнение с „основните 
правни принципи в Правото на ЕС“. И защитата на субективните права, произтичащи от 
един основен правен принцип, ще варира в зависимост от това дали лицето се позовава 

28 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.

29 Като чл. 21, чл. 23, § 2 и др.
30 „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 СПН или ВПН (могат 
самостоятелно да проявят пълен ДЕ).

31 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.

32 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.

33 Интеграционен принцип – по чл. 1 и др. ДЕС; принцип на предоставена компетентност – 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 пропорционалност – по чл. чл. 5, 
§ 2, 1-о изр. в началото; принцип на субсидиарност – по чл. 5, § 3. 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).

34 Или „основни“, в българския превод (на ДЕС и навсякъде…) неправилно „общи“…
35 Всички базови правни принципи, присъщи на всеки демократичен правен ред – като напр. забрана за обратно 

действие на правните норми – обаче само тези, които са признати в ПЕС (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).

36 Непосредствена приложимост, примат и директен ефект – изведени изцяло в практиката на СЕС и 
потвърдени от ДЧ в Декларация № 17 относно примата на правото на ЕС.

37 Традиционно определяни – и в доктрината, и в практиката на СЕС – като принципи (основни принципи на 
/Правото на/ ЕС).

на такъв по смисъла на чл. 6, § 3 ДЕС (и тогава принципът ще има пълен ДЕ) или по сми-
съла на ХОПЕС (и тогава принципът няма да има ДЕ, докато не бъде конкретизиран – със 
СПН с хоризонтален ДЕ /и очевидно не с директива/ или с национална норма).

СЕС активно се позовава на основни права, които не са предвидени изрично в Хар-
тата или изобщо нямат правна основа в нея38 и ясно демонстрира, че не разглежда Хартата като 
единствен източник на основни права – нито като непреодолимо ограничение на неговата юрисдикция по 
отношение на основните права39. 

4.6.3. Разграничение на „нормите-принципи“ в ХОПЕС от ЕКПЧ. СЕС настоява40, че „съгласно 
чл. 6, § 3 ДЕС основните права, както са гарантирани от ЕКПЧ и както произтичат от общите конституционни тра-
диции на държавите-членки, са част от Правото на Съюза в качеството им на общи принципи“. С което внушава, 
че единствено „основните права, които сам е прогласил за основни принципи – и най-вече така, както сам ги е 
разтълкувал! – са действащо в ДЧ Право на ЕС и имат примат… И ЕКПЧ ще бъде не източник на ПЕС, а „своеобра-
зен източник на вдъхновение“ за СЕС относно основните права, които (само по негова преценка) са част от ПЕС 
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 противо-
речие между гарантираните от ЕКПЧ права и национални разпоредби“ (т. 62). 

И чл. 6, § 3 ДЕС не дава на ЕКПЧ статус на източник на Правото на ЕС, поради което тя 
няма като такъв нито ДЕ, нито дори примат в правните системи на ДЧ! Част от ПЕС са „ос-
новните принципи“, но не и ЕКПЧ, от която някои от тях само… се извличат! Т. е. част от 
ПЕС са „основните права, така, както са гарантирани от ЕКПЧ“, а не самата ЕКПЧ, от която 
някои от тях се извличат!…

Същото разбиране е потвърдено изрично и в Становище 2/1341: „докато Съюзът не се 
присъедини към тази конвенция, тя не представлява юридически акт, формално инте-
гриран в правния ред на Съюза“42! След евентуалното присъединяване пък ЕКПЧ ще стане (обикновен) 
международен договор на ЕС. И като такъв ще застане в йерархията на съюзните правни източници изцяло под 
първичните източници, под „Конституционната харта“ на правовия съюз43! Това означава, че за СЕС Конвенцията 
не може да има друго място в йерархията на съюзните правни източници, освен след УД44!

„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 тази конвенция, като оста-
ви без приложение несъвместимата с нея разпоредба на националното право“.

4.6.4. Затова е практически особено важно да се различават:
 Разпоредби на Хартата, чиито смисъл и обхват според „Разясненията“ са същите, 

както съответните членове от ЕКПЧ45; 

38 СЕС показва воля да се позовава на неписани права и принципи – като равенството – Eman et Sevinger, 
C-300/04, или правото да не бъдеш принуден да напуснеш територията на ЕС – Ruiz Zambrano, C-34/09.

39 Виждане, изложено още в Allard KNooK, The Court, the Charter, and the Vertical Division of Powers in the 
European Union, CMLRev., Vol. 42, 2005, p. 367.

40 Kamberaj, C-571/10, т. 60.
41 Виж подробно в А. СЕМОВ, Фундаментална доктрина за европейската интеграция. Основни 

особености на Съюзния правен ред според Становище 2/13 на Съда на ЕС, сп. „Общество и право“, Първа 
част, бр. 8/2016, стр. 52-71; Втора част, бр. 9/2016.

42 Т. 179, където СЕС напомня неотдавнашните си решения по делата Kamberaj, C-571/10, т. 60 и Åkerberg 
Fransson, C-617/10, т. 44. 

43 „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 ДЧ и при това положение би 
била неразделна част от ПЕС“ – 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.

44 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 ДЧ в съответствие с техните конституционни изисквания (чл. 218, § 8, ал. 2, in fine ДФЕС)“.

45 Напр. чл. 2, чл. 4, чл. 5, § 1 и 2 и мн. др.
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 Разпоредби, които според „Разясненията“ имат същия смисъл, както съответните 
членове от ЕКПЧ, но чийто обхват е по-широк46;
 Права, които не са идентични с уредените в ЕКПЧ: разпоредби на ХОПЕС, които пов-

тарят разпоредби от УД47 или нови права, неуредени в извъндържавни правни актове48.
4.7. Условен каталог на разпоредбите, „съдържащи принципи“. Определянето на 

списъка с нормите, „съдържащи принципи“, днес може да бъде само условно. То оче-
видно ще изисква богата съдебна практика и окончателното му определяне навярно ще 
отнеме години – сега мога да предложа само ориентировъчен и непълен списък – с пе-
дагогическа цел да се задоволим да приемем, че:

4.7.1. „Разясненията“ и наличната вече практика на СЕС позволяват да се смята, че като 
„съдържащи принципи“ могат да се определят само следните разпоредби на Хартата:  
чл. 3, § 2, б. а; 14, § 2; 25; 26; 27; 28; 30; 34, § 1; 35; 36; 37; 38; 49, § 3.

4.7.2. Според „Разясненията“ (по чл. 52, § 5) в определени случаи разпоредба от Хар-
тата може да съдържа елементи, отнасящи се до право и принцип: чл. 23; 33 и 34.

Всичко това има значение за приложението на съответната норма в хоризонтални спо-
рове. Вкл. (според усложняващите разбирането изводи от делото AMS49) и по отношение 
на примата в хоризонтални отношения… Но именно така още по-силно проличава абсур-
дът: един принцип, ако е „основен правен принцип на/в Правото на ЕС“, несъмнено е с 
хоризонтална приложимост (пълен директен ефект), но ако е „норма-принцип“ в Харта-
та, ще бъде лишен от такова приложение!

В обобщение е наложителен изводът, че частно лице може да се позове на всяка нор-
ма на Хартата във всяка ситуация, попадаща в приложното поле на Правото на ЕС, и да 
иска съобразено с нея тълкуване на приложимата национална норма или неприлагане 
в случай на противоречие.

Дали ще може да черпи от норма на Хартата субективно право, противопоставимо 
на държавата или на друго частно лице, зависи от конкретното съдържание на нормата 
(преценено с помощта на „Разясненията“ и практиката на СЕС). Ако нормата предста-
влява „принцип“, частното лице може да черпи права от нея само в нормен комплекс с 
конкретизиращата я съюзна или национална правна норма. 

Поради всичко това Хартата на основните права на ЕС има по-ограничено приложение 
от ЕКПЧ, но несъмнено огромно практическо значение!

Използвани нетипични съкращения
ВП (вътрешно право на ДЧ); ВПН (вътрешна правна норма); ДЕ (директен ефект); ДО (държавен орган); 
ДЧ (държава/и-членк/и); МП (международно право); ПЗ (правно задължение); ПиЗ (права и задължения); 
СП (субективно право); СПН (съюзна правна норма); ТСП (транспониране/а); УД (Учредителни договори); 
ФЮЛ (физическо или юридическо лице).

46 Напр. чл. 9 обхваща приложното поле на чл. 12 ЕКПЧ, но неговото приложно поле може да бъде разширено 
към други форми на брак, при положение че националното законодателство ги урежда, и т. н.

47 Чл. 8 ХОПЕС кореспондира на чл. 16 ДФЕС и чл. 39 от ДЕС; всички разпоредби, съставляващи Дял V 
„Гражданство“ и т. н., а повечето от разпоредбите, съставляващи Дял ІV „Солидарност“ (чл. 27 – 38), са директно 
заимствани от Европейската социална харта.

48 Напр. правата, свързани с медицината и биологията (по чл. 3) и др.
49 Association de médiation sociale, C-176/12 – виж подробно в Наръчника и особено в самия Том V.


