
Тълкуване правото на Съюза по искане на националните 
съдилища

Национална правна уредба на посочената държава членка на 
произход, която не допуска двама родители от един и същ пол
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СЪД НА ЕС 



Дело C-490/20 • От създаването си през 1952 г. Съдът на Европейския съюз 
има за задача да осигурява „спазването на правото при 
тълкуването и прилагането“ на Договорите.

• Като част от тази задача Съдът на Европейския съюз:

• упражнява контрол за законосъобразност на актовете на 
институциите на Европейския съюз,

• следи за спазването от държавите членки на 
задълженията им по договорите, и

• тълкува правото на Съюза по искане на националните 
съдилища.

• В този смисъл той е съдебният орган на Европейския съюз 
и в сътрудничество с юрисдикциите на държавите членки 
следи за еднаквото прилагане и тълкуване на правото на 
Съюза.
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вписването в акт за раждане на 
двама родители от женски пол 
противоречи на обществения 

ред в Република България, 
където бракът между две лица 

от един и същ пол не е 
разрешен.

Търсене на баланс между, от 
една страна, конституционната и 

национална идентичност на 
Република България и от друга, 

интересите на детето и в 
частност правото му на личен 

живот и на свободно движение.
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Българското право

15      Съгласно член 25, алинея първа от Конституцията на Република България (наричана по-нататък „българската конституция“):

„Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин или който е роден на територията на Република
България, ако не придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация“.

16      Съгласно член 8 от Закона за българското гражданство (ДВ бр. 136 от 18 ноември 1998 г.) „[б]ългарски гражданин по произход е 
всеки, на когото поне единият родител е български гражданин“.

17      Семейният кодекс (ДВ бр. 47 от 23 юни 2009 г.) предвижда в член 60, озаглавен „Произход от майката“:

„(1)      Произходът от майката се определя от раждането.

(2)      Майка на детето е жената, която го е родила, включително при асистирана репродукция.



Дело C-490/20 • Отказът на българските власти да издадат такъв акт за 
раждане е мотивиран основно с това, че българската 
правна уредба не допуска в акт за раждане като 
родители на дете да бъдат вписани две майки. Тази 
невъзможност се дължи на факта, че в България 
преобладава разбирането за т.нар. „традиционно“ 
семейство, което съгласно сведенията на запитващата 
юрисдикция представлява ценност, закриляна като 
част от националната идентичност по смисъла на 
член 4, параграф 2 ДЕС. Понеже това означава, че едно 
дете може да има само една майка, българските 
власти съответно считат за необходимо да установят 
жената, която го е родила, за да впишат само нея в акта 
за раждане — информация, която съответната двойка 
отказва да разкрие.
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• В случая според запитващата юрисдикция 
накърняването на българската национална 
идентичност се състои в това, че исканият акт 
за раждане се отклонява от закрепеното в 
член 46, алинея 1 от българската конституция, 
което от правна гледна точка съставлява 
основата на семейното и наследственото 
право и една от основните ценности на 
българското общество - едно дете може да 
има само една майка (и само един баща).
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Доколкото обаче съгласно член 60, алинея 2 от Семейния кодекс майката на детето е „жената, която го е родила“ (наричана по-нататък „биологичната 
майка“), а именно тази информация липсва в спора по главното производство, в съдебното заседание българското правителство оспорва посоченото от 
запитващата юрисдикция, че детето безспорно е български гражданин. С други думи, България не признава произхода на детето от жалбоподателката в 
главното производство, а оттам и българското гражданство на последното само въз основа на представения испански акт за раждане.

34. Наистина, българското правителство подчерта също, че за да се предостави на детето българско гражданство, било достатъчно жалбоподателката в 
главното производство да припознае детето като негова майка в съответствие с член 64 от Семейния кодекс. Тази възможност нито била запазена за мъжете 
в хетеросексуална връзка, нито била обвързана с доказване на биологичния произход. Иначе казано, дори да не е биологичната майка по смисъла на 
член 60, алинея 2 от Семейния кодекс, така жалбоподателката в главното производство можела да придобие статут на майка на детето по силата на 
българското право (и да стане това, което по-нататък ще наричаме „легалната майка“). Това обаче щяло да доведе, пак според обясненията на българското 
правителство, до заличаване на всякаква родствена връзка между детето и биологичната му майка съгласно българското право.

35. В тази насока е уместно да се припомни, че в рамките на въведеното с член 267 ДФЕС производство за сътрудничество Съдът не следва да поставя под 
въпрос извършената от запитващата юрисдикция преценка на фактите с оглед на приложимото национално законодателство. При това положение Съдът 
поначало е обвързан от постановката, че детето е български гражданин.
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В този контекст Съдът вече негласно 
е признал, че правилата, уреждащи 

брака, са част от националната 
идентичност по смисъла на член 4, 

параграф 2 ДЕС.

Причината за това е, че семейното 
право е особено чувствителна 

правна материя, характеризираща се 
с многообразие от разбирания и 

ценности на равнището на 
държавите членки и на обществата, 

които ги съставляват. Семейното 
право — независимо дали се 

основава на традиционни или на по-
„модерни“ ценности — е израз на 
самоопределянето на държавата 

както в политически, така и в 
социален план. То може да се 

основава на религиозни идеи или да 
бележи отказа на съответната 

държава от тези идеи. В този смисъл 
обаче то във всички случаи е израз 

на националната идентичност, 
присъща на основните политически 

и конституционни структури.

Нещо повече, правилата за 
определяне на семейните връзки са 

от първостепенно значение за 
функционирането на държавността 

като цяло. Така, когато държава 
прилага ius sanguinis в това 

отношение, произходът на лицето 
определя неговото гражданство и 

следователно самата му 
принадлежност към дадена 

държава.

Ето защо определянето в правен 
смисъл на това какво е семейство 

или на единия от членовете му 
засяга основните структури на 

дадено общество. Следователно 
това определяне може да спада към 

националната идентичност на 
държава членка по смисъла на 

член 4, параграф 2 ДЕС.
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Решение на 
съда

• Член 4, параграф 2 ДЕС, членове 20 ДФЕС и 21 ДФЕС, както и членове 7, 24 
и 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз във връзка с 
член 4, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза 
и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите членки, за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 
68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 
90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, трябва да се тълкуват в смисъл, че 
по отношение на ненавършило пълнолетие дете, гражданин на Съюза, 
чийто акт за раждане, съставен от компетентните власти на приемащата 
държава членка, посочва като негови родители две лица от един и същ 
пол, държавата членка, на която това дете е гражданин, е задължена, от 
една страна, да му издаде карта за самоличност или паспорт, без да 
изисква предварително съставяне на акт за раждане от своите 
национални власти, както и, от друга страна, да признае, също както 
всяка друга държава членка, издадения от приемащата държава членка 
документ, който позволява на това дете заедно с всяко от посочените две 
лица да упражнява правото си свободно да се движи и да пребивава в 
рамките на територията на държавите членки.


