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Съдът уточнява изискванията за посочване на стоките и услугите, за които се 
иска защита на марката 

Всъщност тези стоки или услуги трябва да се посочат от заявителя достатъчно ясно 
и точно, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите 

оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита 

Двата съществени за регистрация на марка елементи са, от една страна, знакът, и от друга 
страна, стоките и услугите, които този знак трябва да обозначава. Взети заедно тези 
елементи позволяват да се определи точният предмет и обхват на защитата, която 
регистрираната марка предоставя на притежателя си. 

След като в практика си1 определи условията, на които трябва да отговаря знак, за да бъде 
марка, в настоящото си решение Съдът разглежда изискванията за посочване на стоките 
или услугите, за които се иска защита на марката. Този въпрос е от особено значение, тъй 
като понастоящем националните служби за марките и СХВП (службата за марките на 
Общността) прилагат различаващи се практики, което в противоречие с целите, 
преследвани от европейската директива за марките2, води до променливи условия за 
регистрация. 

На международно равнище правото на марките е уредено с Парижката конвенция за 
закрила на индустриалната собственост3. Тази конвенция е послужила като правно 
основание за приемането на Ницската спогодба относно международната класификация на 
стоките и услугите за регистрация на марки4. От 1 януари 2002 г. класификацията включва 
34 класа стоки и 11 класа услуги. Всеки клас е обозначен с един или няколко общи термина, 
наричани заедно „заглавие на класа“, които общо посочват областите, към които включените 
в него стоки или услуги като цяло спадат. Азбучният списък на стоките и услугите съдържа 
около 12 000 позиции. 

На 16 октомври 2009 г. Chartered Institute of Patent Attorneys (наричан по-нататък „CIPA“) 
подава заявка за регистрация на наименованието „IP TRANSLATOR“ като национална 
марка. За да посочи услугите, за които се отнася регистрацията, CIPA използва общите 
термини от заглавието на един от класовете от Ницската класификация, а именно 
„Образование; обучение; развлечение; спортна и културна дейност“. 

С решение от 12 февруари 2010 г. Registrar of Trade Marks (компетентният орган за 
регистрация на марки в Обединеното кралство) отхвърля посочената заявка на основание 
на националните разпоредби, с които е транспонирана европейската директива за марките. 
                                                 
1 Решение на Съда от 12 декември 2002 г. по дело Sieckmann (C-273/00). 
2 Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25). 
3 Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана последно в 
Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 828, 
№ 11851, стр. 305; обн. ДВ бр. 75, 24 септември 1965 г.). Всички държави членки са страни по тази конвенция. 
4 Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, 
приета от дипломатическата конференция в Ница на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Женева на 13 май 
1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 1154, № I-18200, стр. 89; 
обн. ДВ бр. 64, 20 юли 2001 г.). 
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Всъщност Registrar тълкува заявката общо в съответствие със съобщение на СХВП5. Той 
стига до извода, че същата се отнася не само до посочените от CIPA услуги, но и до всички 
останали услуги от съответния клас от Ницската класификация, сред които са и 
преводаческите услуги. Той счита, че по отношение на тях наименованието „IP 
TRANSLATOR“, от една страна, е лишено от отличителен характер, а от друга страна, има 
описателен характер. Освен това според него няма доказателства, че преди датата на 
подаване на заявката за регистрация словният знак „IP TRANSLATOR“ е придобил 
отличителeн характер чрез използване по отношение на преводаческите услуги. CIPA не е 
подал и молба за изключването на тези услуги от заявката му за регистрация на марката. 

CIPA обжалва решението на Registrar като поддържа, че преводаческите услуги не са 
посочени в заявката му за регистрация и че тя не се отнася до тях. Поради това изложените 
от Registrar съображения срещу регистрацията били необосновани и заявката му за 
регистрация била неправилно отхвърлена. 

High Court of Justice (Обединено кралство), който е сезиран със спора, отправя до Съда на 
Европейския съюз въпроси относно изискванията за яснота и точност при посочване на 
стоките или услугите, за които се иска защита на марката, и относно възможността за тази 
цел да се използват общи термини от заглавията на класовете от Ницската класификация. 

С решението си от днес Съдът приема, първо, че директивата за марките трябва да се 
тълкува в смисъл, че изисква заявителят на марка достатъчно ясно и точно да посочи 
стоките или услугите, за които се иска защита на марката, за да могат само въз основа на 
това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на 
предоставената с марката защита. 

Всъщност, от една страна, компетентните органи трябва достатъчно ясно и точно да знаят 
за кои стоки или услуги се отнася дадена марка, за да могат да изпълнят задълженията си, 
свързани с предварителното разглеждане на заявките за регистрация, както и с 
публикуването и поддържането на надлежен и точен регистър на марките. От друга страна, 
икономическите оператори трябва да могат да придобият ясна и точна представа за 
извършените регистрации или за направените от техните настоящи или потенциални 
конкуренти заявки за регистрации и по този начин да получат достоверна информация за 
правата на трети лица. 

Второ, Съдът приема, че директивата допуска използването на общи термини от заглавията 
на класовете от Ницската класификация за посочване на стоките и услугите, за които се 
иска защита на марката. Това посочване обаче трябва да бъде достатъчно ясно и точно, за 
да позволи на компетентните национални органи и на икономическите оператори да 
определят обхвата на исканата защита. В това отношение Съдът отбелязва, че някои общи 
термини, съдържащи се в заглавията на класовете на Ницската класификация, сами по себе 
си са достатъчно ясни и точни, докато други са твърде общи и обхващат твърде различни 
стоки или услуги, за да са съвместими с функцията на марката като обозначение за 
произход. Поради това компетентните органи следва да извършват преценка във всеки 
конкретен случай в зависимост от стоките или услугите, за които заявителят иска 
предоставената с марката защита, за да определят дали посочените термини отговарят на 
наложените изисквания за яснота и точност. 

Накрая, Съдът уточнява, че заявителят на национална марка, който използва всички общи 
термини от заглавието на даден клас от Ницската класификация, за да посочи стоките или 
услугите, които иска да бъдат защитени с марката, трябва да уточни дали заявката му за 
регистрация се отнася до всички или само за някои от стоките или услугите, вписани в 
азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените 

                                                 
5 Съобщение № 4/03 на председателя на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и 
модели) (СХВП) от 16 юни 2003 година относно използването на заглавията на класовете от списъците на стоки 
и услуги за заявки и регистрации на марки на Общността (ОВ СХВП 9/03, стр. 1647). 



стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои от стоките или услугите от този клас 
има предвид. 

В този смисъл запитващата юрисдикция следва да установи дали, като е използвал всички 
общи термини от заглавието на един от класовете от Ницската класификация, CIPA е 
уточнил в заявката си дали тя се отнася до всички услуги от този клас, и по-специално дали 
се отнася до преводаческите услуги. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в 
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на 
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. 
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. 
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с 
подобен въпрос. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-307/10
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Свободното движение на стоки може да бъде ограничено поради причини, 
свързани със защита на авторското право 

Държава членка може да започне наказателно преследване срещу превозвача за 
помагачество при разпространяване на националната територия на копия на 

произведения, дори ако тези произведения не са защитени в държавата членка на 
продавача 

Германският гражданин г-н Donner е осъден от Landgericht München II (районен съд на 
Мюнхен II, Германия) за помагачество при неразрешено използване с търговска цел на 
произведения, защитени от авторското право. Според констатациите на районния съд 
между 2005 и 2008 г. г-н Donner е съдействал за разпространяването в Германия на 
имитации на мебели в стил „Bauhaus“1, защитавани от авторското право в Германия. 

Тези копия на произведения са били с произход от Италия, където не са били защитени от 
авторското право между 2002 и 2007 г., или не са били изцяло защитени към момента на 
настъпване на фактите, тъй като според италианската съдебна практика тази защита не е 
можело ефективно да се противопостави на производителите, които са възпроизвеждали 
и/или търгували с тези произведения от известно време. Имитациите са били предлагани за 
закупуване на пребиваващи в Германия клиенти от италианското предприятие Dimensione 
Direct Sales чрез реклами в списания и притурки към списания, чрез директни рекламни 
брошури и немски уебсайт. 

Във връзка с превоза на имитациите към Германия Dimensione е препоръчвало 
италианското спедиционно предприятие In.Sp.Em., чийто управител е бил г-н Donner. 
Шофьорите на In.Sp.Em. са вземали в Италия поръчаната от германските клиенти стока 
срещу заплащането ѝ на Dimensione. При доставката на стоката на клиентите в Германия 
шофьорите на In.Sp.Em. са изисквали от тях заплащането на цената на доставената стока и 
разходите за превоза ѝ. От юридическа гледна точка собствеността върху продадените от 
Dimensione предмети е била прехвърляна на германските клиенти в Италия. Прехвърлянето 
на фактическата разпоредителна власт върху тези предмети обаче е ставало с помощта на 
г-н Donner едва чрез предаването им в Германия. При това положение според районния съд 
разпространяването по смисъла на авторското право е ставало не в Италия, а в Германия, 
където това разпространяване е било забранено поради липсата на разрешение от 
носителите на авторското право. 

Г-н Donner подава ревизионна жалба срещу решението на районния съд пред 
Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия). Тази национална юрисдикция 
желае да узнае дали в конкретния случай прилагането на германското наказателно право 
представлява необосновано ограничение на свободното движение на стоките, гарантирано 
от правото на Съюза. 

                                                 
1 Ставало е въпрос по-специално за имитации на столове на „Aluminium Group“, проектирани от Charles и Ray 
Eames, за „Лампа Wagenfeld“, проектирана от Wilhelm Wagenfeld, за мебели за седене, проектирани от Le 
Corbusier, за помощна масичка „Adjustable Table“ и лампа „Tubelight“, проектирани от Eileen Gray, както и за 
конзолни столове от тръбна стомана, проектирани от Mart Stam. 
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В своето днешно решение Съдът отбелязва, на първо място, че прилагането на 
наказателното право в конкретния случай предполага на националната територия да е 
имало „публично разпространяване“ по смисъла на правото на Съюза2. В това отношение 
Съдът констатира, че търговец, който насочва рекламата си към неограничен кръг субекти, 
пребиваващи в определена държава членка, и създава или предоставя на тяхно 
разположение специална система за доставка и начин на разплащане, или позволява на 
трето лице да го прави, като по този начин осигурява възможност на посочените субекти да 
се доставят копия на произведения, защитени в същата държава членка от авторското 
право, извършва в държавата членка, където става доставката, такова разпространяване. В 
конкретния случай Съдът възлага на националния съд грижата да прецени дали са налице 
фактори, които сочат, че споменатият търговец извършва такова публично 
разпространяване. 

На второ място, Съдът констатира, че наказателно санкционираната забрана на 
разпространяването в Германия представлява пречка пред свободното движение на стоки. 
Подобно ограничение обаче може да бъде обосновано със съображения за закрила на 
индустриалната и търговската собственост. 

Всъщност въпросното ограничение се основава на разнородните практически условия на 
защита3 на съответните авторски права в различните държави членки. Тази разнородност е 
неразривно свързана със самото съществуване на изключителните права. В конкретния 
случай защитата на правото на разпространяване не може да се счита за водеща до 
непропорционално или изкуствено разделяне на пазарите. Всъщност прилагането на 
наказателното право може да се приеме за необходимо за защита на специфичния предмет 
на авторското право, което по-специално предоставя изключителното право на използване. 
При това положение въпросното ограничение изглежда обосновано и 
пропорционално на преследваната цел. 

Ето защо Съдът отговаря, че правото на Съюза допуска държава членка в приложение на 
националното наказателно право да упражнява наказателно преследване срещу превозвача 
за помагачество при неразрешено разпространяване на копия на защитени от авторското 
право произведения, когато те се разпространяват публично на територията на тази 
държава членка (Германия) в рамките на продажба, специално насочена към неограничен 
кръг лица в посочената държава и сключена в друга държава членка (Италия), където тези 
произведения не са защитени от авторско право или закрилата, не може да бъде ефективно 
противопоставена на третите лица. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в 
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на 
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. 
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. 
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с 
подобен въпрос. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

                                                 
2 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането 
на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, стр. 10; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230). 
3 Съдът вече се е произнесъл в този смисъл относно несходството на националните законодателства в областта 
на авторското право в Решение от 24 януари 1989 г. по дело EMI Electrola, 341/87. 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-5/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=341/87


Съд на Европейския съюз
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Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по съединени дела C-80/11 и С-142/11
Mahagében kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó 

Főigazgatósága
Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó 

Főigazgatósága
 

По принцип не може да бъде отказано приспадане на ДДС поради извършени 
от издателя на фактурата нарушения 

Трябва обаче да се откаже приспадане на ДДС, ако данъчнозадълженото лице е знаело 
или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото си на приспадане, е 

част от данъчна измама 

Съгласно Директивата за ДДС1 предприятията по правило имат право да приспаднат 
платения от тях ДДС при получаването на стоки или услуги, нужни за дейността им. За да 
упражнят това право на приспадане, те трябва да притежават надлежно изготвена фактура 
за доставката на тези стоки и услуги. 

Унгарското право изисква от данъчнозадължените лица да положат грижата на добър 
търговец, за да се уверят в редовността на сделките, при които се начислява ДДС. 

Дело C-80/11 

Mahagében kft, унгарско дружество, иска да приспадне от ДДС, на който е лице платец, 
данъка, който е платило на доставчика си за предоставените различни количества 
необработени акациеви трупи. Доставчикът изготвя фактури за доставката на тези стоки и 
внася в бюджета платения от Mahagében ДДС. От своя страна Mahagében упражнява право 
на приспадане. 

Извършвайки проверка на доставчика обаче, унгарският данъчен орган установява, че 
количеството акациеви трупи, с което според счетоводните данни е разполагал доставчикът 
към момента на извършените от Mahagében покупки, не е било достатъчно, за да бъдат 
осъществени фактурираните на това дружество доставки. Като приема, че представените от 
дружеството Mahagében фактури не отразяват действителните обстоятелства по тези 
доставки, данъчният орган отказва да признае на това дружество право на приспадане на 
ДДС. Освен това данъчният орган упреква Mahagében, че не е проверило дали търговският 
му партньор има качеството на данъчнозадължено лице и дали същият е изпълнил 
законовите си задължения във връзка с ДДС. 

Сезиран със спора Baranya Megyei Bíróság (Окръжен съд, Бараня, Унгария) пита Съда дали 
може да се откаже приспадане на ДДС, когато фактурите, въз основа на които се иска това 
приспадане, са редовни от външна страна, но според данъчния орган съответното 
дружество не се е уверило, че издателят на тези фактури е изпълнил нормативните си 
задължения. 

Дело C-142/11 

                                                 
1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху 
добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и 
поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3). 
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По силата на договор за изработка и ползвайки услугите на подизпълнители г-н Dávid 
извършва различни строителни работи. Той иска да приспадне платения на 
подизпълнителите ДДС, но унгарският данъчен орган отказва да му признае право на 
приспадане на този данък поради извършени от тези подизпълнители нарушения. 

Сезираният с този спор Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Окръжен съд, Jász-Nagykun-
Szolnok, Унгария) пита Съда дали може да се откаже приспадане на ДДС поради това, че 
издателят на фактурата е извършил нарушения, ако не е установено, че лицето, което иска 
да упражни право на приспадане, е знаело за тези нарушения. 

В постановеното днес решение Съдът припомня, на първо място, че предвиденото в 
Директивата право на приспадане, което е неразделна част от механизма на ДДС, по 
принцип не може да бъде ограничавано. Въпросът дали дължимият ДДС за предходни или 
последващи сделки с определени стоки или услуги е бил внесен или не в държавния 
бюджет е без значение за правото на данъчнозадълженото лице да приспадне платения по 
получени доставки ДДС. 

Държавите членки обаче могат да откажат да признаят право на приспадане, ако въз основа 
на обективни данни се установи, че това право е упражнено с измамна цел или с цел 
злоупотреба. Такъв е в частност случаят, когато данъчнозадълженото лице, което е 
получило стоките и услугите, основание за правото на приспадане, е знаело или е трябвало 
да знае, че въпросната сделка е част от данъчна измама, извършена от доставчика или друг 
стопански субект нагоре по веригата. Според Съда данъчният орган е този, който трябва да 
докаже, че данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че е налице измама. 

На следващо място, Съдът разглежда задължението на данъчнозадълженото лице да се 
увери, че поведението на търговския му партньор е правомерно. Съдът отбелязва, че когато 
са налице данни за евентуални нарушения или измама, стопанският субект би могъл да 
проучи друг доставчик, за да се увери в неговата надеждност. Данъчната администрация 
обаче не може по принцип да изисква от данъчнозадълженото лице, което иска да упражни 
правото на приспадане на ДДС, да се увери, че стопанските субекти нагоре по веригата не 
са извършили нарушения или измама. 

Всъщност данъчните органи по принцип са тези, които трябва да осъществят необходимите 
проверки по отношение на данъчнозадължените лица, за да установят нарушения и измами 
с ДДС и да наложат санкции на извършилото ги данъчнозадължено лице. Следователно 
тези органи не могат да прехвърлят собствените си контролни задължения върху 
данъчнозадължените лица и да им отказват право на приспадане поради неизпълнение на 
тези задължения. 

Накрая, по настоящите дела Съдът установява, че според предоставените от националните 
юрисдикции сведения сделките, с които се обосновава правото на приспадане, 
действително са извършени и че съответните фактури съдържат данните, изисквани от 
Директивата, поради което са изпълнени предвидените процесуални и материалноправни 
условия за възникването и упражняването на правото на приспадане. Освен това Съдът 
отбелязва, че в актовете за преюдициално запитване не се посочва, че получателите на 
фактурите лично са извършили неправомерни действия като например представяне на 
неверни декларации или изготвяне на нередовни фактури. 

При тези обстоятелства Съдът отговаря, че Директивата не допуска практиката на 
унгарския данъчен орган, който отказва да признае на данъчнозадълженото лице право на 
приспадане на платения ДДС поради това, че издателят на фактурата, въз основа на която 
се иска приспадане, е извършил нарушения, без да доказва, че въпросното 
данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че някой от стопанските субекти 
нагоре по веригата на доставки е извършил измама. Освен това Директивата не допуска 
национална практика, съгласно която данъчният орган отказва да признае право на 
приспадане поради това, че данъчнозадълженото лице не се е уверило, че търговският му 
партньор е изпълнил нормативните си задължения, в частност в областта на ДДС, или 



поради това, че данъчнозадълженото лице не притежава други документи, освен фактурата, 
от които да е видно, че действията на търговския му партньор са правомерни, макар 
данъчнозадълженото лице да не разполага с данни за евентуални нарушения или измама от 
страна на този партньор. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в 
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на 
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. 
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. 
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с 
подобен въпрос. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-80/11
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Служба „Преса и 
информация“ 

Решение по дело C-78/11
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/ 

Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) и др.
 

Работник, който е станал неработоспособен по време на платения си годишен 
отпуск, има право да ползва по-късно отпуск със същата продължителност 

като тази на отпуска по болест 

Това право се предоставя независимо от момента, в който е настъпила 
неработоспособността 

Директивата относно някои аспекти на организацията на работното време1 признава на 
всеки работник правото на годишен отпуск.  

В Испания периодите на отпуск се определят по взаимно съгласие между работодателя и 
работника съгласно предвиденото в колективните трудови договори за годишното 
планиране на отпуските. 

Испанското право предвижда също, че когато периодът на отпуск съвпада с период на 
неработоспособност поради бременност, раждане или кърмене, работникът има право да 
ползва по-късно отпуска си, съответстващ на периода на неработоспособност.2 В настоящия 
случай колективният договор за универсалните магазини за периода 2009—2010 г. съдържа 
подобна разпоредба. Испанското законодателство обаче не урежда случаите, при които 
периодът на отпуск съвпада с период на неработоспособност поради отпуск по болест. 

Няколко синдикати, представляващи работници, сезират испанския съд с колективни жалби, 
с които се иска признаване на правото на работниците, за които се прилага колективният 
договор за универсалните магазини, да ползват своя платен годишен отпуск дори когато 
същият съвпада с периоди на отсъствие поради неработоспособност. Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) отхвърля тази възможност. ANGED 
счита, че работниците, които се намират в състояние на временна неработоспособност — 
преди започването на ползването на предварително определения период на отпуск или 
през този период — нямат право да ползват отпуска си след края на временната 
неработоспособност, освен в изрично предвидените в националната правна уредба случаи.  

Tribunal Supremo (Върховен съд), който е сезиран с делото, иска от Съда да установи дали 
испанската правна уредба, съгласно която работник, намиращ се в положение на 
неработоспособност, настъпила през периода на платения му годишен отпуск, няма право 
да ползва по-късно този отпуск, когато той съвпада с периода на неработоспособност, 
противоречи на директивата. В постановеното днес решение Съдът отговаря 
утвърдително. 

                                                 
1 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти 
на организацията на работното време (ОВ L 299, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, 
том 7, стр. 3). Правото на годишен отпуск произтича от член 7, параграф 1 от тази директива. 
2 Същата възможност съществува когато периодът на отпуск, определен за работника, съвпада с период на 
спиране на действието на трудовия договор при раждане или кърмене, смърт на майката след раждането, 
преждевременно раждане, хоспитализация на новородено дете, осиновяване или настаняване на дете в 
приемно семейство. 
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Съдът припомня, че съгласно постоянната съдебна практика3 правото на платен годишен 
отпуск трябва да се счита за особено важен принцип на социалното право на Съюза. В 
качеството си на принцип на социалното право на Съюза правото на отпуск е изрично 
закрепено в Хартата на основните права на Европейския съюз. Това право на платен 
годишен отпуск не може да се тълкува ограничително.  

Съдът освен това припомня, че целта на правото на платен годишен отпуск е да 
позволи на работника да си почине и да разполага с период на отдих и свободно 
време. Следователно тази цел се различава от целта на правото на отпуск по болест, 
които дава на работника възможност да се възстанови от заболяване, водещо до 
неработоспособност. 

Като отчита целта на правото на платен годишен отпуск Съдът вече е постановил, че 
работник, намиращ се в положение на неработоспособност преди започването на периода 
на платен годишен отпуск, има право да ползва същия в период от време, различен от този, 
който съвпада с периода на отпуска по болест.4

В постановеното днес решение Съдът пояснява, че моментът на настъпването на 
неработоспособността е без значение. Следователно работникът има право да ползва 
по-късно платения си годишен отпуск, който съвпада с период на отпуск по болест, 
при това независимо от момента на настъпване на неработоспособността. Всъщност 
предоставянето на право на платен отпуск на работника само при условие, че към момента 
на започване на периода на платен годишен отпуск той вече се е намирал в положение на 
неработоспособност, би довело до несигурност и би противоречало на целта на платения 
годишен отпуск. 

В този контекст Съдът припомня, че новият период на годишен отпуск (съответстващ на 
продължителността на застъпването на първоначално определения период на годишен 
отпуск с периода на отпуска по болест), който работникът има право да ползва след 
възстановяването си, при необходимост може да се определи извън референтния период за 
съответния годишен отпуск. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в 
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на 
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. 
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. 
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с 
подобен въпрос. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването. 

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 

                                                 
3 Решение от 22 ноември 2011 г. по дело KHS (C-214/10), вж. също ПС № 123/11. 
4 Решение от 10 септември 2009 г. по дело Vicente Pereda (C-277/08). 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-78/11
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-214/10
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-11/cp110123bg.pdf.
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-277/08
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