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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1145/2012 του Zdenek Dobias (τσεχικής ιθαγένειας) σχετικά με την 
ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να αναθεωρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία κατά των διακρίσεων (οδηγία 
2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ισότητα στην απασχόληση) καθώς, 
σύμφωνα με τον τρόπο που έχει μεταφερθεί στο δίκαιο της Τσεχίας, οι εργοδότες δεν 
υποχρεούνται να αιτιολογούν την απόρριψη ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας. Ο 
αναφέρων, ετών 57, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας τα τελευταία 7 
έτη, έχοντας συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς σχετικούς με το επίπεδο εκπαίδευσής 
του, ισχυρίζεται ότι κάθε φορά προσλαμβάνονταν νεότερα άτομα, και ως επί το πλείστον 
γυναίκες. Ο Τσέχος Διαμεσολαβητής, στον οποίον απευθύνθηκε, του πρότεινε να προσφύγει 
στη δικαιοσύνη. Ωστόσο ο δικηγόρος τον οποίον συμβουλεύθηκε στη συνέχεια τον 
αποθάρρυνε σχετικά, καθώς θεωρείται ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί η εισαγωγή 
διακρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο αναφέρων πιστεύει ότι, ενώ η ΕΕ οφείλει να 
ενθαρρύνει την αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας, η παρούσα οδηγία δεν διευκολύνει την 
κατάσταση. Ως εκ τούτου ζητεί την αναθεώρησή της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας του Συμβουλίου  2000/78/ΕΚ προβλέπει ότι, όταν 
ένα πρόσωπο θεωρεί εαυτό ζημιωθέν από δυσμενή διάκριση πρέπει να είναι σε θέση να 
«προσάγει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής πραγματικά περιστατικά από τα 
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οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης». Αφού επιβεβαιωθεί η υπόνοια, το 
βάρος της αποδείξεως μετακυλίεται στον εναγόμενο, ο οποίος οφείλει να αποδείξει ότι δεν 
έχει υπάρξει παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στην Τσεχική Δημοκρατία με το άρθρο 133α του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας (Πράξη αριθ. 99/1963), το οποίο ορίζει ότι, όταν τεκμαίρεται ενώπιον 
του δικαστηρίου βάσει πραγματικών περιστατικών ότι έχει υπάρξει άμεση ή έμμεση
διάκριση, είναι πλέον ο εναγόμενος που οφείλει να αποδείξει ότι δεν έχει υπάρξει παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Το 2009 το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τις τσεχικές διατάξεις σχετικά με το βάρος της 
αποδείξεως σύμφωνες με τις εγγυήσεις για δίκαιη δίκη που προβλέπει ο Τσεχικός Χάρτης1.   
Σε αυτή την υπόθεση ο ενάγων απολύθηκε από το τσεχικό Δημόσιο το 2004, τυπικά λόγω 
πλεονάζοντος προσωπικού. Υποστήριξε ότι η απόλυσή του από το τμήμα οφειλόταν στην 
πραγματικότητα στην ηλικία του και ότι η θέση καταλήφθηκε αμέσως από νεότερους 
υποψηφίους. Επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι το 80% των 
υπαλλήλων που απολύθηκαν από αυτό το τμήμα λόγω πλεονάζοντος προσωπικού ήταν άνω 
των 50 ετών, ενώ το 93% των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων ήταν κάτω των 28 ετών. Το 
Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι τα στατιστικά στοιχεία που υπέβαλε ο αναφέρων εκ 
πρώτης όψεως αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση. Με αυτό το 
σκεπτικό το βάρος της αποδείξεως θα έπρεπε να είχε μετακυλιστεί στον εναγόμενο, 
προκειμένου να αποδείξει ότι υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι για τη διαφορετική μεταχείριση 
του αναφέροντος. Οι τακτικοί δικαστές δεν εξέτασαν τα κριτήρια επιλογής όσων απολύθηκαν 
λόγω πλεονάζοντος προσωπικού ούτε εξέτασαν τον χαρακτήρα των νέων θέσεων 
απασχόλησης και κατά πόσο διέφεραν από αυτές που καταργήθηκαν. Αυτό θα βοηθούσε τους 
τακτικούς δικαστές να αποφασίσουν αν μοναδικός σκοπός των κριτηρίων νέων προσόντων 
ήταν στην πραγματικότητα να αποκρυφθεί το πραγματικό σκεπτικό της απόλυσης, δηλαδή η 
ηλικία των υπαλλήλων, που υπέστησαν δυσμενή διάκριση.

Η Επιτροπή θεωρεί ως εκ τούτου ότι η υφιστάμενη νομοθεσία έχει μεταφερθεί επαρκώς στο 
τσεχικό δίκαιο.

Ωστόσο η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι η υφιστάμενη 
νομοθεσία δεν έχει μεταφερθεί κατά τον δέοντα τρόπο αλλά ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας, 
ώστε να προστεθεί απαίτηση για τους εργοδότες να αιτιολογούν στους αποτυχόντες 
υποψηφίους την επιλογή τους (δεν διευκρινίζεται αν αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε όλες τις 
περιπτώσεις ή μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου). Θεωρεί ότι ελλείψει τέτοιας 
απαιτήσεως είναι δύσκολο να βρεθεί νέα θέση απασχόλησης και εκτός αυτού είναι δύσκολο 
για τον αποτυχόντα υποψήφιο που δεν έτυχε ίσης μεταχειρίσεως να αποδείξει ότι υπήρξε 
δυσμενής διάκριση.

Αυτό το ζήτημα του εάν οι εργοδότες πρέπει να υποβληθούν στην υποχρέωση να δίνουν 
αιτιολόγηση της απόφασής τους στους αποτυχόντες υποψηφίους εξετάστηκε από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο πλαίσιο της απόφασής του στην υπόθεση 

                                               
1 Υπόθεση αναφοράς: II. ÚS 1609/08, όπως συνοψίζεται στις σελίδες 10-11 στο http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.
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Galina Meister1.  Σε αυτή την υπόθεση η ενάγουσα θεώρησε ότι είχε υποστεί δυσμενή 
διάκριση λόγω της ηλικίας της, του φύλου ή/και της καταγωγής της κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης, όπου μια ιδιωτική εταιρεία προέβη σε δύο διαδοχικές, ταυτόσημες αγγελίες 
προσφοράς απασχόλησης για τις οποίες η ενάγουσα υπέβαλε αίτηση, ανεπιτυχώς αλλά χωρίς 
να κληθεί σε συνέντευξη. Υποστήριξε ότι, επειδή ο εργοδότης δεν γνωστοποίησε 
πληροφορίες που αφορούσαν τη διαδικασία πρόσληψης και το αποτέλεσμά της, δεν μπόρεσε 
να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά με βάση τα οποία θα μπορούσε να τεκμαρθεί ότι 
έχει γίνει δυσμενής διάκριση. Το ΔΕΕ συμπέρανε ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων δεν δίνει το δικαίωμα σε έναν εργαζόμενο που ισχυρίζεται 
βάσιμα ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας αγγελίας προσφοράς απασχόλησης και η 
αίτηση του οποίου απορρίφθηκε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι ο 
εργοδότης προσέλαβε άλλον υποψήφιο. Ωστόσο το ΔΕΕ προσέθεσε ότι η άρνηση εκ μέρους 
του εργοδότη να κοινοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία μπορεί να είναι ένα από τα 
προς συνεκτίμηση στοιχεία για την τεκμηρίωση μετακυλίσεως του βάρους της αποδείξεως.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σχετική νομοθεσία της ΕΕ έχει 
μεταφερθεί σωστά στο δίκαιο της Τσεχίας. Το ΔΕΕ έχει εξετάσει αυτό το ζήτημα και 
διαπίστωσε ότι σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ο εργοδότης δεν οφείλει να δίνει τέτοιες 
πληροφορίες στον υποψήφιο. Τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη, αν το θεωρούν 
απαραίτητο, να θεσπίζουν τέτοια μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ισχύουσα διάταξη σχετικά με το βάρος της αποδείξεως είναι ένας 
αναλογικός τρόπος για να αντιμετωπίζονται υποθέσεις στις οποίες ένα πρόσωπο ισχυρίζεται 
ότι δεν έτυχε ίσης μεταχειρίσεως. Η βοήθεια που προσφέρει στον ενάγοντα συνίσταται στο 
ότι απαιτεί από αυτόν μόνο την τεκμηρίωση των πραγματικών περιστατικών με βάση τα 
οποία μπορεί να συναχθεί η υπόθεση ότι υπήρξε δυσμενής μεταχείριση και όχι να αποδείξουν 
την ίδια την ύπαρξή της. Επί του παρόντος η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ σε αυτό το σημείο.

                                               
1 Υπόθεση C-415/10, απόφαση της 19ης Απριλίου 2012 
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.


