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Решение на Съда на ЕС относно правото на
обезщетение за платен годишен отпуск при
незаконно уволнение
Юни 2020

На 25.06.2020 г. бе публикувано Решение на Съда на Европейския
съюз („Съдът“) по съединени дела C-762/18 и C-37/19 относно правото
на платен годишен отпуск на служител, който е бил незаконно уволнен
и след това възстановен на работа. Съдът се произнася и относно
правото на служителя да получи обезщетение за неизползвания отпуск
при последващо прекратяване на трудовото му правоотношение.

Съдът е постановил, че не се допуска национална съдебна практика,
според която служител, който е бил незаконно уволнен и след това е
бил възстановен на работа, няма право на платен годишен отпуск за
времето от датата на уволнението до датата на възстановяването му
на работа. Недопустимо е и при последващо прекратяване на
трудовото правоотношение този служител да няма право на
обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за същия
период.

Съдът уточнява, че ако служителят е работил на друга работа в
периода на незаконното уволнение, той не може да претендира от
първия си работодател нито право на годишен отпуск, нито
обезщетение за периода, през който е бил на другата работа.

Постановеното от Съда решение е обратно на утвърдената у нас
практика на съдилищата. Според българските съдилища, през
периода от уволнението до отмяната му и възстановяването на
работа, служителят не е работил и следователно за това време той
няма право да ползва платен годишен отпуск, съответно няма право
на обезщетение за неизползването му.

Решенията на Съда са задължителни за всички съдилища и
учреждения в Република България. Българските съдилища следва
занапред да тълкуват и прилагат закона в съответствие с решението
на Съда, като признават на служителите правото на платен годишен
отпуск и обезщетение за неизползването му поради незаконно
уволнение.
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Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на ваше разположение при въпроси или нужда
от съдействие относно ефекта от постановеното решение.
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