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СЪД   
 
Вторник 17 април 2012 
 

Заключение по дело С-176/11 HIT и HIT LARIX (DE)
Четвърти състав – 9:30  

 
Австрийският закон за хазартните игри предвижда възможност да се прави реклама 
за участие в хазартни игри в казина, разположени в други държави от Европейския 
съюз или от Европейското икономическо пространство. Законът уточнява, че такава 
реклама може да бъде направена при определени условия, едно от които е 
законовите разпоредби на съответната държава  членка относно защитата на 
участниците в игрите да съответстват на австрийските разпоредби.  

Австрийският федерален министър на финансите отхвърля исканията за правена на 
реклама за хазартни игри на територията на Австрия на HIT и HIT LARIX, акционерни 
дружества със седалище в Словения.  

Основният мотив е, че съгласно практиката на Съда на Европейския съюз държавите 
членки са компетентни да преценяват и определят обхвата на евентуалното 
ограничение на хазартните игри или напълно да ограничат тези игри, както и да 
регламентират формите на контрол. Стига да спазват произтичащите от съдебната 
практика изисквания за пропорционалност, държавите членки можели сами да 
определят целите на своята политика в областта на хазартните игри, както и 
равнището на защита, което имат намерение да осигурят. 

В този контекст Verwaltungsgerichtshof (Върховният административен съд) пита Съда 
на ЕС дали е съвместима със свободата на предоставяне на услуги правната уредба 
на държава членка, която разрешава на нейната територия да се рекламират 
разположени в чужбина казина само ако действащите там законови разпоредби за 
защита на участниците в игрите съответстват на националните разпоредби. 

 
 
Четвъртък 19 април 2012 
 

Заключение по съединени дела C-71/11 Y (DE) и C-99/11 Z (DE)
Голям състав – 9:30  

 
Г-н Y и г-н Z са пакистански граждани, които искат да им бъде предоставен статут на 
бежанци или да се постанови като мярка за субсидиарна закрила забрана за 
принудителното им отвеждане до границата на страната с цел експулсирането им в 
Пакистан. 

Те са пристигнали съответно през януари 2004 г. и август 2003 г. в Германия, където 
подават молба за убежище. Обосновават молбата си с обстоятелството, че 
неколкократно са бити, замеряни с камъни и заплашвани с лишение от свобода, 
защото принадлежат на религиозната общност Ахмадия (Ahmadiyya).  

Принадлежащите към тази общност я приемат за възродително религиозно движение 
в рамките на самия ислям, докато от гледната точка на ортодоксалните мюсюлмани 
ахмадистите са погубили живота си апостати. Основната част от пакистанското 
население са мюсюлмани сунити или шиити. С Конституцията от 1973 г. ислямът е 
обявен за държавна религия в Пакистан. Съгласно Конституцията ахмадистите 
следва да се смятат за немюсюлмани и се определят като религиозно малцинство. 
Съгласно пакистанския наказателен кодекс принадлежащите към религиозната 
общност Ахмадия се наказват с лишаване от свобода до три години или с глоба, в 
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случай че декларират, че са мюсюлмани и определят исляма като тяхно 
вероизповедание. Освен това съгласно Наказателния кодекс който оскърбява името 
на Пророка Мохамед, може да бъде наказан със смърт или доживотен затвор и глоба.  

На ахмадистите е забранено да провеждат публични събрания, както и други срещи 
и конференции на религиозна тематика и по-специално такива мероприятия, на 
които публично се отправя молитва. Въпреки това за ахмадистите е по начало 
възможно да се събират в молитвените си домове. Общностното практикуване на 
вероизповеданието обаче е затруднено във все по-голяма степен, тъй като 
произволно се затварят молитвени домове, препятства се учредяването на нови, а 
съществуващите са обект на атаки от страна на екстремисти. За разлика от 
привържениците на другите малцинствени религии ахмадистите не могат да 
провеждат агитационни кампании на тяхното вероизповедание с цел да мотивират 
други хора да се присъединят към религиозната им общност, тъй като това е строго 
забранено, а същевременно подобни деяния редовно са обект на наказателно 
преследване.  

Немските компетентни органи отказват предоставянето на статут на бежанци на г-н 
Y и г-н Z и разпореждат тяхното връщане в Пакистан с мотив, че е налице 
релевантно за предоставянето на убежище преследване единствено при 
посегателства върху същината на религиозните убеждения, но не и при 
ограничаване на публичното практикуване на съответното вероизповедание. 
Ограниченията за ахмадистите да упражняват публично вероизповеданието си в 
Пакистан не представляват посегателства върху същината на свободата на религия. 

Намският федерален аминистративен съд (Bundesverwaltungsgericht) решава да спре 
делото и да отправи преюдициално запитване към СЕС. Основният въпрос е дали 
всяко посегателство върху свободата на религия представлява « акт на 
преследване » по смисъл на Директива 2004/83/EО на Съвета от 29 април 2004 
година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на 
гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци.  

 

Четвъртък 19 април 2012 
 

Решение по дело C-415/10 Meister (DE) 
Втори състав – 9:30  

 

Г-жа Meister, родена през 1961 г., е от руски произход. Тя притежава руска диплома 
за системен инженер, която е призната за съответстваща на диплома, издадена от 
висш технически институт в Германия.  

Фирмата Speech Design публикува обява в пресата, за да наеме „опитен софтуерен 
разработчик М/Ж“. Г-жа Meister кандидатства на 5 октомври 2006 г., а с писмо от 
11 октомври 2006 г. Speech Design отхвърля кандидатурата ѝ. Малко след това 
посоченото дружество публикува обява с подобно съдържание и в интернет. На 
19 октомври 2006 г. г-жа Meister кандидатства отново, но Speech Design за втори път 
отхвърля нейната кандидатура, като нито я кани на събеседване, нито ѝ предоставя 
каквато и да било информация относно отхвърлянето на кандидатурата ѝ.  

Тъй като счита, че е дискриминирана едновременно поради пола, произхода и 
възрастта си, г-жа Meister завежда дело и иска парично обезщетение. С цел 
изясняване на фактите г-жа Meister иска още дружеството Speech Design да 
представи преписката относно кандидата, който е нает след публикуването на 
обявата.  
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Като приемат, че г-жа Meister не е представила достатъчно доказателства, от които 
може да бъде заключено, че е налице дискриминация както първоинстанционният, 
така и въззивният съд отхвърлят направеното от г-жа Meister искане за обезщетение. 
При това положение тя подава ревизионна жалба. 

Bundesarbeitsgericht отправя преюдициално запитване към Съда на ЕС. Основният 
въпрос е дали правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че когато работник 
твърди по правдоподобен начин, че отговаря на условията, посочени в публикувана 
от работодател обява за работа, и ако кандидатурата на този работник бъде 
отхвърлена, последният има право да изисква от работодателя да го информира 
дали е назначил друг кандидат, и ако това е така, въз основа на какви критерии е 
извършено назначаването. 

В своето заключение от 12 януари 2012 година г-н Mengozzi предлага на Съда да 
реши, че правото на Съюза1не трябва да се тълкуват в смисъл, че кандидат за 
работа, чиято кандидатура е отхвърлена, има право да изисква от работодателя да 
го информира дали и въз основа на какви критерии е назначил друг кандидат, дори 
когато същият кандидат твърди по правдоподобен начин, че отговаря на условията, 
посочени в публикуваната от работодателя обява за работа. 

Запитващата юрисдикция трябва да прецени поведението на работодател, 
изразяващо се в отказ от предоставяне на искана от неуспял кандидат за работа 
информация относно крайния резултат от процедурата за назначаване и относно 
възприетите от работодателя критерии при назначаването на един от кандидатите на 
посоченото работно място, не само като съобрази липсата на отговор от страна на 
работодателя, а напротив, липсата на отговор трябва да се разгледа в по-широкия 
фактически контекст, в който тя се намира. В това отношение националната 
юрисдикция може да вземе предвид обстоятелства като например явното 
съответствие на равнището на квалификация на кандидата с длъжността, липсата на 
покана за събеседване и евентуалната последователност в решението на 
работодателя да не покани на събеседване посочения кандидат, когато провежда 
втора процедура за подбор на кандидати за същата длъжност. 

 

                                                 
1 Член 8, параграф 1 от Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход, така и член 10, 
параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите и член 19, параграф 1 от Директива 
2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на 
равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите. 

 4


	СЪД  
	СЪД  

