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Temats: Lūgumraksts Nr. 1145/2012, ko iesniedza Čehijas Republikas 
valstspiederīgais Zdenek Dobias, par vienlīdzību attiecībā uz darba iespējām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas pašreizējo diskriminācijas novēršanas tiesību 
akta (Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju) pārskatīšanu, ņemot vērā to, ka direktīva tādā formā kā tā ir 
transponēta Čehijas Republikas tiesību aktos, nenosaka, ka darba devējam ir pienākumus 
pamatot lēmumu par konkrētā amata kandidāta nepieņemšanu darbā. Lūgumraksta iesniedzējs 
ir 57 gadus vecs vīrietis un uzskata, ka pēdējo 7 gadu laikā, kamēr viņš meklēja darbu, 
piedaloties vairākos viņa izglītībai atbilstošos konkursos, visos gadījumos tika izvēlēti jaunāki 
kandidāti, un lielākoties tās bija sievietes. Lūgumraksta iesniedzējs lūdza palīdzību Čehijas 
Republikas Ombudam, kas ieteica viņam iesniegt prasību tiesā. Taču pēc apspriešanās ar 
juristu, viņš nolēma prasību nesniegt, ņemot vērā, ka diskrimināciju šādos gadījumos ir grūti 
pierādīt. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ES vajadzētu mudināt cilvēkus meklēt un atrast 
darbu, taču ar pašreizējo direktīvu tas nav viegli izdarāms. Tāpēc viņš prasa direktīvas 
pārskatīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Padomes Direktīvas 2000/78/EK 10. panta 1. punktā ir noteikts, ka tad, ja persona uzskata, ka 
tā ir tikusi diskriminēta kāda iemesla dēļ, tai ir jāspēj uzrādīt „faktus, pēc kuriem var secināt, 
ka ir bijusi tieša vai netieša diskriminācija”. Pēc tam, kad šis pieņēmums ir izvirzīts, 
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pierādījuma nasta pierādīt to, ka nav pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips, pāriet uz 
atbildētāju.

Šis noteikums ir īstenots Čehijas Republikā ar Civilprocesa kodeksa (Likums Nr. 99/1963) 
133. nodaļas a) punktu, kurā noteikts, ka tad, ja fakti, pēc kuriem var pieņemt, ka ir notikusi 
tieša vai netieša diskriminācija, ir konstatēti tiesā, atbildētājam ir jāpierāda, ka nav noticis 
vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums. 

2009. gadā Konstitucionālā tiesa atzina, ka Čehijas noteikumi par pierādīšanas pienākumu ir 
saderīgi ar Čehijas Pamattiesību hartā paredzētajām garantijām par tiesībām uz taisnīgu tiesu1. 
Šajā gadījumā sūdzības iesniedzējs 2004. gadā tika atbrīvots no darba Čehijas valdības birojā 
oficiāli štatu samazināšanas dēļ. Viņš apgalvoja, ka viņa atlaišana no nodaļas notika faktiski 
viņa vecuma dēļ un darbu uzreiz ieguva jaunāki kandidāti. Viņš atsaucās uz statistiku, kas 
pierāda, ka 80 procenti no darbiniekiem, kas tika atlaisti no šīs nodaļas štatu samazināšanas 
rezultātā, bija vecāki par 50 gadiem, kamēr 93 procenti no jaunpieņemtajiem darbiniekiem 
bija jaunāki par 28 gadiem. Konstitucionālā tiesa atzina, ka iesniedzēja iesniegtā statistika ir 
prima facie pierādījums lietā. Šā iemesla dēļ pierādīšanas pienākumu vajadzēja vērst pret 
atbildētāju, lai pierādītu objektīvu iemeslu atšķirīgas attieksmes īstenošanai pret iesniedzēju. 
Parastās tiesas nenoskaidroja kritērijus, izvēloties cilvēkus atlaišanai. Parastās tiesas arī 
nenoskaidroja jauno darbavietu iezīmes un to, kā tās atšķīrās no likvidētajām darbavietām. 
Tas palīdzētu parastajām tiesībām izlemt, vai jauno kvalifikācijas kritēriju vienīgais mērķis 
patiešām bija slēpt patieso atlaišanas iemeslu, proti, darbinieku diskrimināciju vecuma dēļ.

Līdz ar to Komisija ir apmierināta, ka spēkā esošie tiesību akti ir pienācīgi transponēti Čehijas 
tiesību aktos.  

Tomēr Komisija saprot, ka lūgumraksta iesniedzējs neapgalvo, ka spēkā esošie tiesību akti 
nav pienācīgi transponēti, bet, ka viņš aicina pārskatīt direktīvu, lai noteiktu darba devējiem 
pienākumu sniegt iemeslus nesekmīgajiem kandidātiem (nav precizēts, vai tas būtu visos 
gadījumos, vai tikai pēc pieprasījuma). Viņš uzskata, ka ja nav šādas prasības, ir grūti iegūt 
darbu un turklāt, ka nesekmīgajam kandidātam, kurš nav saņēmis vienlīdzīgu attieksmi, ir 
grūti pierādīt diskrimināciju. 

Šo jautājumu, proti, vai darba devējiem būtu jānosaka pienākums norādīt iemeslus 
nesekmīgajam kandidātam, Eiropas Savienības Tiesa (EST) izskatīja savā spriedumā Galina 
Meister lietā2. Šajā gadījumā sūdzības iesniedzēja uzskatīja, ka viņa ir tikusi diskriminēta 
atlases procesā viņas vecuma, dzimuma un/vai izcelsmes dēļ, jo privāts uzņēmums publicēja 
divus secīgus, identiskus darba sludinājumus, uz kuriem viņa pieteicās — nesekmīgi —, bet 
netika uzaicināta uz interviju. Viņa apgalvoja, ka viņa nevarēja noteikt nekādus faktus, pēc 
kuriem varētu pieņemt, ka ir notikusi diskriminācija, jo darba devējs neatklāja informāciju par 

                                               
1 Lietas atsauce: II. ÚS 1609/08, apkopota 10. un 11. lpp; tīmekļa vietnē http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.

2 2012. gada 19. aprīļa spriedums lietā C-415/10 
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.
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atlases procesu un tā iznākumu. ES Tiesa secināja, ka ES nediskriminēšanas tiesību akti 
neparedz tiesības darba ņēmējam, kuram ir ticams apgalvojums, ka viņš atbilst darba 
sludinājumā uzskaitītajām prasībām, un kura pieteikums tika noraidīts, piekļūt informācijai, 
kas norāda, vai darba devējs ir pieņēmis darbā citu kandidātu. Tomēr EST piebilda, ka darba 
devēja atteikums atklāt šādu informāciju var būt viens no elementiem, kas jāņem vērā, 
nosakot pieņēmumu, kas atceļ pierādīšanas pienākumu.

Secinājums

Komisija uzskata, ka attiecīgie ES tiesību akti, kā minēts iepriekš, ir pareizi transponēti 
Čehijas tiesību aktos. EST ir izskatījusi šo jautājumu un precizējusi, ka saskaņā ar ES tiesību 
aktiem darba devējam nav pienākuma sniegt šādu informāciju kandidātam. Nekas neliedz 
dalībvalstīm, ja tās uzskata to par vajadzīgu, paredzēt šādu pasākumu valsts tiesību aktos.

Komisija ir pārliecināta, ka spēkā esošie noteikumi par pierādīšanas pienākumu ir samērīgs 
līdzeklis, lai izskatītu lietas, kurās persona apgalvo, ka nav īstenota vienlīdzīga attieksme. Tie 
palīdz sūdzības iesniedzējam, jo tiek prasīts tikai uzrādīt faktus, pēc kuriem var izdarīt 
pieņēmumu, nevis atzīt pašu diskrimināciju. Pašreiz Komisija neplāno rosināt Padomes 
Direktīvas 2000/78/EK pārskatīšanu šajā jautājumā.


