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27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1145/2012, внесена от Зденек Добиас, с чешко гражданство, 
относно равни права на достъп до заетост

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане за преразглеждане на действащото 
законодателство за борба срещу дискриминацията (Рамкова директива 2000/78/EО 
относно равно третиране в областта на заетостта) с оглед на факта, че както е 
транспонирана в чешкото законодателство, директивата не изисква работодателят да 
посочва причина за това, че не е избрал конкретен кандидат за работата. Вносителят на 
петицията е мъж на 57 години и счита, че през последните 7 години, през които е 
търсил работа, е участвал в редица конкурси, в съответствие с неговата степен на 
образование, но винаги за работата са избирани по-млади кандидати и в повечето 
случаи жени. Когато се обърнал за помощ към чешкия омбудсман, той му препоръчал 
да отправи жалбата си към съда. Въпреки това, след като се консултирал с адвокат, той 
бил обезкуражен да предприема тази стъпка, тъй като се счита, че е трудно да се 
докаже дискриминация при подобни случаи. Вносителят на петицията счита, че ЕС 
следва да насърчава хората да търсят и намират работа, но с настоящата директива това 
не е лесно. Следователно той призовава за преразглеждане на директивата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Член 10, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета предвижда, че, когато едно 
лице счита, че е дискриминирано на едно от основанията, то трябва да може да докаже 
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„факти, които позволяват да се предположи наличие на пряка или непряка 
дискриминация“.  След като предположението бъде доказано, тежестта на доказването 
се прехвърля на обвиняемия, който трябва да докаже, че няма нарушаване на принципа 
на равно третиране.

Тази разпоредба се прилага в Чешката република с Раздел 133а от Гражданския 
процесуален кодекс (Акт № 99/1963), който гласи, че, когато фактите, които позволяват 
да се предположи наличието на пряка или непряка дискриминация, бъдат доказани 
пред съда, обвиняемият трябва да докаже, че няма нарушаване на принципа на равно 
третиране. 

През 2009 г. Конституционният съд обяви чешките разпоредби относно тежестта на 
доказване за съвместими с гаранциите за справедлив процес, предвидени в чешката 
харта1. В този случай жалбоподателят е освободен от длъжност от служба на чешкото 
правителство 2004 г., официално с основанието за съкращения. Той твърди, че 
освобождаването му от длъжност от отдела в действителност е въз основа на възрастта 
му и че работното място веднага е било заето от по- млади кандидати. Той се позовава 
на статистически данни, доказващи, че 80 % от служителите, освободени от длъжност 
от този отдел поради съкращения са на възраст над 50 години, като същевременно 93% 
от новопостъпилите служители са на възраст под 28 години. Конституционният съд 
обяви, че статистическите данни, представени от кандидата, са доказателства, които 
подлежат на потвърждение в хода на делото. Поради това тежестта на доказване е 
трябвало да бъде прехвърлена на обвиняемия, който да докаже обективна причина за 
различното третиране на кандидата. Обикновените съдилища не са успели да съберат 
сведения за критериите за избор на хора за съкращаване. Обикновените съдилища не са 
се осведомили също така за естеството на новите позиции и по какъв начин те се 
различават от закритите. Това би помогнало на обикновените съдилища да решават 
дали с новите критерии за квалификация наистина се е целяло единствено прикриване 
на истинското основание за освобождаване от длъжност – възрастта на служителите, 
обект на дискриминация.

Следователно Комисията е удовлетворена, че съществуващото законодателство е 
транспонирано правилно в чешкото право.  

Въпреки това Комисията оценява факта, че вносителят на петицията не твърди, че 
съществуващото законодателство не е транспонирано правилно, а че призовава за 
преразглеждане на директивата с цел поставяне на изискване работодателите да 
посочват причини на неуспелите кандидати (не се уточнява дали това да бъде във 
всички случаи или само при поискване).  Той счита, че при липсата на такова 
изискване, е трудно да се намери работа и нещо повече – трудно е неуспелият 
кандидат, който не е получил равно третиране, да докаже дискриминация. 

Въпросът, свързан с това, дали от работодателите следва да се изисква да посочват 
причините на неуспял кандидат, беше разгледан от Съда на Европейския съюз в 

                                               
1 Дело: II. ÚS 1609/08, обобщено на стр. 10-11 от http://www.non-discrimination.net/content/media/2011-CZ-
Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.
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решението му по делото Галина Майстер1.  В този случай ищецът счита, че е обект на 
дискриминация въз основа на възраст, пол и/или произход в процеса на набиране на 
персонал, когато частна компания е направила две последователни идентични обяви за 
работа, за която тя е кандидатства безуспешно, без да бъде поканена на събеседване. Тя 
твърди, че без работодателят да оповести информация относно процеса на набиране на 
персонал и резултатите от него, тя не е била в състояние да докаже никакви факти, от 
които би могло да се заключи, че е налице дискриминация.  Съдът на ЕС заключи, че 
законодателството на ЕС в областта на недискриминацията не дава право на работник, 
който има правдоподобно твърдение, че отговаря на изискванията, посочени в обявата 
за работа и чиято кандидатура е отхвърлена, да има достъп до информация, посочваща 
дали работодателят е наел на работа друг кандидат. Въпреки това Съдът на ЕС добави, 
че отказ от страна на работодателя да разкрие такава информация може да бъде един от 
елементите, които да се вземат предвид, когато се доказва презумпцията за обръщане 
на тежестта на доказване.

Заключение

Комисията счита, че, както е споменато по-горе, съответното законодателство на ЕС е 
правилно транспонирано в чешкото законодателство.  Съдът на ЕС разгледа този 
въпрос и поясни, че не съществува задължение съгласно законодателството на ЕС 
работодателят да предоставя такава информация на кандидат.  Нищо не спира 
държавите членки, ако те считат, че е уместно, да предвидят подобна мярка в 
националното законодателство.

Комисията е удовлетворена, че съществуващата разпоредба относно тежестта на 
доказване е пропорционален начин за разрешаване на случаи, при които едно лице 
твърди, че не е получило равно третиране.  Тя оказва подкрепа на жалбоподателя само 
като изисква да се установят фактите, от които може да бъде формулирана 
презумпцията, а не самата дискриминация.  Понастоящем Комисията не планира да 
предложи преразглеждане на Директива № 2000/78/ЕО на Съвета по този въпрос.

                                               
1 Дело C-415/10, решение от 19 април 2012 г. 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.


