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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1629/2012, внесена от Чаба Гал, с унгарско гражданство, относно 
предполагаемо нарушаване на законодателството на ЕС от Закон LVIII от 
2012 г. за служителите в публичната администрация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу Закон LVIII от 2012 г. за служителите в 
публичната администрация, в сила от месец юни 2012 г., който включва разпоредба 
(член 8, параграф 1), която предвижда възможност за уволнение на служители без 
необходимост от обосноваване. Въпреки че Конституционният съд е обявил тази 
разпоредба за противоконституционна, считано от 31 май 2012 г., неговото решение 
няма обратно действие, като по този начин служителите в публичната администрация, 
уволнени преди тази дата, са лишени от средства за правна защита. Вносителят на 
петицията изразява позицията, че основните права на тези служители са били нарушени 
и че те биха могли да бъдат удовлетворени само чрез решение на Съда на Европейския 
съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Комисията разгледа съвместимостта на Закон № LVIII от 2012 г. относно правното 
положение на държавните служители1 с правото на Европейския съюз вследствие на 

                                               
1 Този закон позволява на работодателя да прекратява трудовите правоотношения с държавни служители 
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редица жалби, както и в рамките на съединени дела C-488/12 и C-491/12.

Не съществува законодателство на Съюза, което изрично да урежда условията за 
индивидуалните уволнения или да налага на работодателя задължение да предоставя 
някакви основания или да уведомява писмено за причините за прекратяване на 
трудовото правоотношение. 

Вярно е, че някои разпоредби на ЕС предвиждат забрана за уволнения на специфични 
основания, например когато е налице дискриминация въз основа на гражданство1, пол2, 
раса3, религия4 и др.  Тези разпоредби обаче само определят общи правила и не 
предвиждат изрично условията във връзка с възможността за уволнение без посочване 
на основания, предвидена в разглеждания национален акт, или неправомерността на 
извършените по този начин уволнения.

Що се отнася до твърденията за нарушение на Хартата на основните права на 
Европейския съюз, разпоредбите на Хартата, съгласно член 51 от нея5, се отнасят за 
държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. Тъй като, както 
беше посочено по-горе,  не съществува специфично законодателство на Съюза в тази 
област, Хартата не може да се прилага в този случай.

В края на февруари 2013 г. Европейската комисия представи своите забележки на Съда 
на ЕС във връзка с дела C-488/12 и C-491/12 в духа на изложените по-горе 
съображения.

На 10 октомври 2013 г. Съдът на ЕС постанови определение по гореспоменатите дела.

Той постанови, че той явно няма компетентност  да отговори на въпросите, поставени 
от унгарската запитваща юрисдикция (Debreceni munkaügyi bíróság). По-конкретно 
Съдът на ЕС посочи следното:

„14. С въпросите, които запитващата юрисдикция поставя с цел да определи дали 
трябва да прилага в споровете по главните производства разпоредбите на член 8, 
параграф 1, буква б) от Закона от 2010 г. или, в случая на г-жа Ваняй, 
разпоредбите на член 17, параграф 1 от Закона от 1992 г., тя по същество иска от 
Съда тълкуване на член 30 от Хартата.

15. Член 51, параграф 1 от Хартата гласи, че нейните разпоредби се отнасят за 
държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. Член 6, 
параграф 1 от ДЕС, както и член 51, параграф 2 от Хартата уточняват, че 
разпоредбите на последната не разширяват по никакъв начин определените в 
Договорите области на компетентност на Съюза.

                                                                                                                                                  
„без да посочва основания“.
1 Вж. Регламент (ЕС) № 492/2011, ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1.
2 Вж. Директива 2006/54/ЕО , ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
3 Вж. Директива 2000/43/ЕО , ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
4 Вж. Директива 2000/78/ЕО , ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
5 Съгласно член 51 от Хартата разпоредбите й се отнасят за институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки 
единствено когато те прилагат правото на Съюза.
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16. В настоящия случай следва да се отбележи, че актовете за преюдициално 
запитване не съдържат информация, която да позволява да се стигне до 
заключението, че споровете по главните производства се отнасят до тълкуването 
или до прилагането на разпоредба на Съюза, различна от разпоредбите, 
предвидени в Хартата.  В действителност тези решения, както впрочем и 
представените на Съда писмени забележки, не посочват по никакъв начин, че 
споровете по главните производства се отнасят до национален законодателен акт, 
чрез който се прилага правото на Съюза, по смисъла на член 51, параграф 1 от 
Хартата.

17. Когато обаче дадено правно положение не попада в приложното поле на правото 
на Съюза, Съдът не е компетентен да го разгледа и евентуално изтъкнати 
разпоредби на Хартата сами по себе си не биха могли да му предоставят такава 
компетентност (вж. решение от 26 февруари 2013 г. по дело C-617/10,  Åklagaren 
(прокуратурата)/Ханс Окербери Франсон, все още непубликувано в Сборника, 
точка 22, както и определение от 6 юни 2013 г. по дело C-14/13, Гена Иванова 
Чолакова/Осмо районно управление при Столична дирекция на вътрешните 
работи, точка 30). 

18. Следователно Съдът не е компетентен да отговори на въпросите, поставени от 
запитващата юрисдикция (вж. по-специално, по аналогия, определение от 1 март 
2011 г. по дело С-457/09, Клод Шартри/Белгия, Сборник I-819, точки 25 – 27, 
както и определението по дело Чолакова, цитирано по-горе, точки 32 и 33).

19. При тези обстоятелства следва да се установи, на основание член 53 параграф 2 от 
Процедурния правилник, че произнасянето по въпросите, поставени от Debreceni 
munkaügyi bíróság, очевидно не е от компетентността на Съда.“

Заключение 

Като има предвид посоченото по-горе, Комисията стигна до заключението, че 
упоменатите национални разпоредби не нарушават правото на Съюза в настоящия му 
вид. 


