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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a hátrányos megkülönböztetést tiltó hatályos jogszabályok (a 
foglalkoztatás során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteiről szóló 2000/78/EK 
keretirányelv) felülvizsgálatát kéri, mivel a cseh jogrendbe átültetett irányelv nem írja elő a 
munkáltató számára annak indokolását, hogy miért nem egy meghatározott jelöltet választ egy 
állásra. A petíció benyújtója 57 éves férfi, aki a munkakereséssel töltött elmúlt 7 évben a 
képzettségi szintjének megfelelő számos versenyvizsgán vett részt, de mindig a fiatalabb és az 
esetek többségében női jelölteket választották a munkára. A petíció benyújtója felvette a 
kapcsolatot a cseh ombudsmannal, aki azt tanácsolta neki, hogy panaszával forduljon 
bírósághoz. Amikor azonban kikérte egy ügyvéd tanácsát, az nem javasolta számára a 
bírósági út igénybevételét, mivel az ilyen esetekben általában nehéz bizonyítani a hátrányos 
megkülönböztetést. A petíció benyújtója szerint az Uniónak munkakeresésre és 
munkavállalásra kellene bátorítania a polgárokat, a hatályos irányelv mellett azonban ezt nem 
egyszerű elérni. A petíció benyújtója ezért felszólít az irányelv felülvizsgálatára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.
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A 2000/78/EK tanácsi irányelv 10. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azok, akiket 
véleményük szerint valamely alapon hátrányosan megkülönböztettek, „olyan tényekre 
hivatkozhassanak, amelyek alapján feltételezhető, hogy közvetlen vagy közvetett hátrányos 
megkülönböztetés történt”. A feltételezés megállapítása után az alperes kötelessége annak 
bizonyítása, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét.

Ezt a rendelkezést a Cseh Köztársaság polgári perrendtartásra vonatkozó törvénykönyvének 
(99/1963 sz. törvény) 133a. cikke ültette át, amely megállapítja, hogy amennyiben a közvetett 
vagy közvetlen megkülönböztetés feltételezésének alapjául szolgáló tényállást bíróság 
állapítja meg, akkor az alperes kötelessége annak bizonyítása, hogy nem sértette meg az 
egyenlő bánásmód elvét. 

2009-ben az alkotmánybíróság kinyilvánította, hogy a bizonyítási teherrel kapcsolatos cseh 
rendelkezések összhangban vannak a méltányos tárgyaláshoz való jog cseh alkotmányban 
rögzített garanciáival1. A szóban forgó esetben a felperest 2004-ben – formálisan 
létszámcsökkentés miatt – elbocsátották egy cseh kormányhivatalból. A petíció benyújtója 
szerint elbocsátására valójában életkora miatt került sor, és állását azonnal fiatalabb
pályázóknak juttatták. Statisztikákra is hivatkozik, amelyek szerint a szóban forgó hivatalból 
létszámcsökkentés címén elbocsátott személyek 80%-a 50 éven felüli, az újonnan felvettek 
93%-a pedig 28 évesnél fiatalabb volt. Az alkotmánybíróság megállapítása szerint a panaszos 
által benyújtott statisztikák prima facie bizonyítéknak tekintendők. Következésképpen a 
bizonyítási teher az alperesre hárul, akinek bizonyítania kellett volna, hogy a panaszossal 
szembeni megkülönböztető eljárás objektív okok alapján történt. A rendes bíróságok nem 
vizsgálták a létszámcsökkentéssel összefüggésben alkalmazott kiválasztási kritériumokat. 
Ezek a bíróságok szintén nem vizsgálták az újonnan felvettek beosztásának jellegét, illetve 
azt, hogy azok mennyiben különböznek a megszüntetett beosztásoktól. E vizsgálatok 
hozzásegítették volna a rendes bíróságokat annak eldöntéséhez, hogy az új minősítési 
kritériumok valóban csak az elbocsátás tényleges okának – az alkalmazottak életkora mint 
diszkriminációs ok – elleplezésére szolgáltak-e.

A Bizottság a fentiek alapján elégedetten állapítja meg, hogy a hatályos jogszabályt 
megfelelően átültették a cseh jogrendszerbe.  

A Bizottság ugyanakkor értékeli, hogy a petíció benyújtója nem hivatkozik a hatályos 
jogszabály nem megfelelő átültetésére, hanem felszólít az irányelv olyan értelmű 
felülvizsgálatára, hogy a munkaadók legyenek kötelesek döntésüket megindokolni a 
sikertelenül pályázóknak (a felszólításban nem szerepel, hogy ez valamennyi esetre 
vonatkozzék-e vagy csak kérelemre történjék). A petíció benyújtója szerint ilyen kötelezettség 
hiányában nehézségekbe ütközik állást szerezni, és még nehezebb a megkülönböztetés 
bizonyítása azon sikertelenül pályázók számára, akik nem részesültek egyenlő bánásmódban. 

Azt a kérdést, hogy a munkaadó köteles legyen-e döntését megindokolni a sikertelenül 
pályázóknak, az Európai Unió Bírósága a Galina Meister-ügy2 kapcsán már megvizsgálta.  

                                               
1 Ügyszám: II. ÚS 1609/08, az összefoglalót lásd: http://www.non-discrimination.net/content/media/2011-CZ-
Country%20Report%20LN_FINAL.pdf, 10–11. o.
2 C-415/10 sz. ügy, 2012. április 19-i ítélet: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=HU&mode=l
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Ebben az ügyben a panaszos úgy vélte, hogy életkora, nemi hovatartozása és/vagy származása 
miatt a felvételi eljárás során megkülönböztetésben részesült, mivel egy magánvállalkozás 
két, egymás után közzétett azonos tartalmú álláshirdetésére hiába pályázott és interjúra sem 
hívták be. Állítása szerint mivel a munkaadó nem adta meg a felvételi eljárásra és az annak 
eredményére vonatkozó információkat, így nem volt lehetősége rögzíteni azokat a tényeket, 
amelyek alapján feltételezhető lett volna, hogy hátrányos megkülönböztetésre került sor. A 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy a megkülönböztetés elleni uniós jogszabály nem jogosítja fel azt 
a munkavállalót, aki joggal feltételezi, hogy megfelel az álláshirdetésben közölt 
követelményeknek, ám pályázatát elutasították, arra, hogy hozzájusson az arra vonatkozó 
információkhoz, hogy a munkaadó más személyt alkalmazott-e. A Bíróság azonban 
hozzáfűzte, hogy amennyiben a munkaadó nem hajlandó ezen információk közlésére, ez 
olyan elem lehet, amely figyelembe vehető a bizonyítási teher elhárítására irányuló 
feltételezés megállapítása során.

Következtetés

A Bizottság megítélése szerint – a fentieknek megfelelően – a vonatkozó uniós jogszabályt 
megfelelően átültették a cseh jogrendszerbe. A Bíróság a kérdéskört már megvizsgálta, és 
megállapította, hogy az uniós jogszabályok nem teszik kötelezővé a munkaadó számára az 
említett információk pályázókkal való közlését. A tagállamok – amennyiben megfelelőnek 
tartják – ilyen intézkedéssel szabadon bővíthetik nemzeti jogrendszerüket.

A Bizottság megelégedéssel állapítja meg, hogy a bizonyítási teherre vonatkozó jelenlegi 
rendelkezés arányos eszköz azon esetek kezelésére, amelyekben a nem egyenlő bánásmód 
alkalmazásának hiányára vonatkozó panasz merül fel. Az eszköz a panaszosokat csak azon 
tények – és nem a megkülönböztetés – megállapításában segíti, amelyekre a feltételezés 
alapozható. A Bizottság jelenleg nem tervezi a 2000/78/EK tanácsi irányelv e tekintetben 
történő felülvizsgálatára irányuló javaslat benyújtását.
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