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adgang til beskæftigelse

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om en revision af den nuværende lovgivning om ikkeforskelsbehandling 
(direktiv 2000/78/EF om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv), fordi den 
med den nuværende gennemførelse i den tjekkiske lovgivning ikke indeholder krav om, at en 
arbejdsgiver skal begrunde, hvorfor vedkommende ikke vælger en bestemt ansøger til et job. 
Andrageren er en mand på 57, og de sidste 7 år, han har søgt arbejde, har han deltaget i en 
række udvælgelsesprøver svarende til hans uddannelsesniveau, men det er altid yngre 
ansøgere og oftest kvinder, der er blevet valgt til jobbet. Andrageren har henvendt sig til den 
tjekkiske ombudsmand, som rådede ham til at gå til domstolene med sin klage. Men da han 
henvendte sig til en sagfører, blev han frarådet dette, da det angiveligt er vanskeligt at bevise 
forskelsbehandling i sådanne sager. Andrageren mener, at EU bør tilskynde folk til at søge og 
finde beskæftigelse, men at det er vanskeligt med det nuværende direktiv. Han opfordrer 
derfor til en revision af direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

I artikel 10, stk. 1, i Rådets direktiv 2000/78/EF fastsættes, at det, når en person mener sig 
krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes, "påhviler den indklagede at bevise, 
at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat.".  Ud fra denne forudsætning er det 
fastsat, at bevisbyrden overføres til den indklagede, som skal føre bevis for, at princippet om 
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ligebehandling ikke er blevet overtrådt.

Denne bestemmelse gennemføres i Den Tjekkiske Republik gennem afsnit 133a i den civile 
retsplejelov (lov nr. 99/1963), hvori det anføres, at det, når der for domstolen fremlægges 
fakta, ud fra hvilke det kan antages, at direkte eller indirekte forskelsbehandling har fundet 
sted, er op til den indklagede at føre bevis for, at princippet om ligebehandling ikke er blevet 
overtrådt.

I 2009 erklærede forfatningsdomstolen, at de tjekkiske bestemmelser om bevisbyrden var 
forenelige med den tjekkiske forfatnings garantier om en retfærdig rettergang1. I denne sag 
blev sagsøgeren afskediget fra et tjekkisk regeringskontor i 2004, formelt som følge af 
personaleindskrænkinger. Han hævdede, at hans afskedigelse fra departementet i 
virkeligheden skete på grund af hans alder, og at jobbet straks blev overtaget af yngre 
ansøgere. Han henviste til, at statistikkerne dokumenterede, at 80 procent af de medarbejdere, 
der blev afskediget fra dette departement som følge af personaleindskrænkinger, var over 50 
år, mens 93 procent af de nyansatte medarbejdere var under 28 år. Forfatningsdomstolen 
erklærede, at de statistikker, sagsøgeren havde fremlagt, udgjorde prima facie-bevis i sagen. 
På dette grundlag overgik bevisbyrden til sagsøgte, som skulle føre bevis for den objektive 
grund til, at sagsøgeren var blevet forskelsbehandlet. De almindelige domstole undlod at 
spørge ind til kriterierne for udvælgelsen af de personer, der skulle afskediges. De almindelige 
domstole spurgte heller ikke til arten af de nye stillinger, og hvordan de adskilte sig fra dem, 
som var skåret væk. Dette ville have hjulpet de almindelige domstole til at træffe afgørelse 
om, hvorvidt de nye kvalifikationskrav virkelig kun havde til formål at dække over den 
egentlige årsag til afskedigelserne - alderen hos de medarbejdere, som udsattes for 
forskelsbehandling.

Kommissionen er derfor tilfreds med måden, hvorpå den eksisterende lovgivning er blevet 
gennemført i tjekkisk lovgivning.

Kommissionen forstår imidlertid, at andrageren ikke hævder, at den eksisterende lovgivning 
ikke er blevet korrekt gennemført i national lovgivning, men at han anmoder om en ændring 
af direktivet, så arbejdsgivere pålægges et krav om at meddele kandidater, for hvem det ikke 
er lykkedes at opnå ansættelse, årsagerne hertil (det præciseres ikke, om dette skulle gælde i 
alle tilfælde, eller kun efter anmodning). Han mener, at det i fravær af et sådant krav er 
vanskeligt at opnå ansættelse, og at det desuden er svært for en ansøger uden succes, som ikke 
har fået ligebehandling, at føre bevis for forskelsbehandling. 

Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgivere skal pålægges at angive årsagerne til en kandidat, for 
hvem det ikke er lykkedes at opnå ansættelse, blev vurderet af Den Europæiske Unions 
Domstol (EU-Domstolen) i Galina Meister-sagen2. I denne sag mente sagsøgeren, at hun 
havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder, køn og/eller oprindelse i en 
ansættelsesprocedure, hvor en privat virksomhed offentliggjorde to på hinanden følgende 
identiske jobannoncer, som hun besvarede uden at blive indkaldt til en samtale. Hendes 
                                               
1 Sagsreference: II. ÚS 1609/08 opsummeret på s. 10-11 på http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.
2 Sag C-415/10, dom af 19. april 2012, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=DA&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.
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påstand var, at når arbejdsgiveren ikke udleverede oplysninger om ansættelsesproceduren og 
resultatet heraf, var hun ude af stand til at tilvejebringe fakta, ud fra hvilke det kunne antages, 
at der havde været tale om forskelsbehandling. EU-Domstolen fastslog, at EU's 
ligebehandlingslovgivning ikke giver en arbejdstager med en plausibel påstand om, at 
vedkommende opfylder de krav, der er angivet i en jobannonce, og hvis ansøgning er blevet 
afvist, ret til at få adgang til oplysninger om, hvorvidt arbejdsgiveren har ansat en anden 
ansøger. EU-Domstolen tilføjede dog, at arbejdsgiverens afslag på at fremlægge sådanne 
oplysninger kan udgøre et forhold, der skal tages i betragtning, når der skal anlægges 
formodning om, at bevisbyrden skal vendes.

Konklusion

Kommissionen mener som nævnt ovenfor, at den relevante EU-lovgivning er gennemført 
korrekt i tjekkisk lovgivning. EU-Domstolen har vurderet dette spørgsmål og præciseret, at en 
arbejdsgiver i henhold til EU-lovgivningen ikke er forpligtet til at give en kandidat sådanne 
oplysninger. Der er intet til hinder for, at medlemsstaterne, hvis de finder det hensigtsmæssigt, 
fastsætter bestemmelse om et sådant tiltag i national lovgivning.

Kommissionen er overbevist om, at den eksisterende bestemmelse om bevisbyrden er en 
passende måde at håndtere sager, hvor en person hævder ikke at have fået ligebehandling.  
Den hjælper sagsøgeren, idet den kun kræver af dem, at de skal tilvejebringe fakta, på 
grundlag af hvilke der kan udledes en antagelse, og ikke om forskelsbehandlingen som sådan.  
Kommissionen har i øjeblikket ingen planer om at foreslå ændring af Rådets direktiv 
2000/78/EF, hvad dette angår.


