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Ref.: Petiția nr. 1145/2012, adresată de Zdenek Dobias, de cetățenie cehă, privind 
drepturile egale de acces la locuri de muncă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită revizuirea legislației în vigoare privind combaterea discriminării 
(Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în 
ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă), având în vedere faptul că, 
astfel cum a fost transpusă în legislația cehă, directiva nu impune angajatorului să prezinte 
motivele pentru care nu a ales un anumit candidat pentru locul de muncă respectiv. 
Petiționarul are 57 de ani și afirmă că, în ultimii 7 ani, perioadă în care a căutat un loc de 
muncă, a participat la o serie de concursuri relevante pentru nivelul său de studii și că, pentru 
ocuparea locurilor de muncă respective, au fost întotdeauna alese persoane mai tinere și, în 
mare parte, femei. După ce a solicitat asistență din partea Ombudsmanului ceh, petiționarului 
i s-a recomandat să introducă o acțiune în justiție. Cu toate acestea, atunci când a consultat un 
avocat, petiționarul nu a fost încurajat să întreprindă acest demers, întrucât dovedirea 
discriminării în astfel de cazuri se consideră a fi dificilă. Petiționarul consideră că UE ar 
trebui să îi încurajeze pe oameni să caute și să obțină locuri de muncă, însă acest lucru este 
îngreunat de directiva în vigoare. Prin urmare, petiționarul solicită revizuirea directivei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului prevede că, în cazul în care 
o persoană consideră că a fost discriminată pe baza unui motiv, ea trebuie să poată stabili 
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„fapte care permit prezumția existenței unei discriminări directe sau indirecte”. După ce 
prezumția a fost stabilită, pârâtului îi revine sarcina de a dovedi că principiul egalității de 
tratament nu a fost încălcat.

Această dispoziție este pusă în aplicare în Republica Cehă prin secțiunea 133a din Codul de 
Procedură Civilă (Legea nr. 99/1963) care prevede că, în cazul în care sunt stabilite, în fața 
unei jurisdicții, fapte care permit prezumția existenței unei discriminări directe sau indirecte, 
pârâtului îi revine sarcina de a dovedi că principiul egalității de tratament nu a fost încălcat.

În 2009, Curtea Constituțională a declarat dispozițiile cehe privind sarcina probei ca fiind 
compatibile cu garanțiile unui proces echitabil prevăzut de carta cehă1. În acest caz, 
reclamantul a fost concediat dintr-o funcție guvernamentală cehă în 2004, în mod oficial pe 
baza reducerilor de personal. El a presupus că de fapt concedierea sa din cadrul 
departamentului s-a bazat pe criteriul vârstei și că locul de muncă a fost imediat ocupat de 
către candidați mai tineri. El a făcut trimitere la statistici care dovedesc că 80 % dintre 
angajații din acest departament, concediați pe baza reducerilor de personal, sunt în vârstă de 
peste 50 de ani, în timp ce 93 % dintre angajații recent admiși au vârsta sub 28 de ani. Curtea 
Constituțională a declarat că statisticile prezentate de candidat sunt o dovadă prima facie în 
acest caz. Pe această bază, ar fi trebuit să îi revină reclamantului sarcina de a dovedi motivul 
obiectiv pentru tratamentul diferențiat al candidatului. Instanțele judecătorești ordinare nu au 
făcut cercetări cu privire la criteriile de selectare a persoanelor în vederea reducerii de 
personal. Instanțele judecătorești ordinare, de asemenea, nu au făcut cercetări cu privire la 
natura noilor posturi și nici cu privire la modul în care acestea diferă față de cele desființate. 
Aceasta ar ajuta instanțele judecătorești ordinare să decidă dacă unicul scop al noilor criterii 
de calificare a fost într-adevăr ascunderea adevăratului motiv al concedierii, vârsta angajaților 
care au făcut obiectul discriminării.

Prin urmare, Comisia este mulțumită că legislația existentă a fost transpusă în mod adecvat în 
legislația cehă.

Cu toate acestea, Comisia apreciază faptul că petiționarul nu susține că legislația existentă nu 
a fost pusă în aplicare în mod corespunzător, ci că el solicită o revizuire a directivei în sensul 
introducerii unei cerințe pentru angajatori de a prezenta motive pentru candidații respinși (nu 
se specifică dacă acest lucru este valabil în toate cazurile sau numai la cerere). El consideră 
că, în absența unei astfel de cerințe, obținerea unui loc de muncă este dificilă și că, în plus, 
este dificil ca un candidat respins care nu a beneficiat de egalitate de tratament să dovedească 
faptul că a fost discriminat. 

Această problemă, dacă angajatorii ar trebui să prezinte motive unui candidat respins, a fost 
examinată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în Hotărârea sa pronunțată în 
cauza Galina Meister2. În acest caz, reclamanta a considerat că ea a fost discriminată din 

                                               
1 Numărul de referință al cauzei: II. ÚS 1609/08, rezumată la paginile 10-11 de la adresa http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf

2 Cauza C-415/10, Hotărârea din 19 aprilie 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
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cauza vârstei, sexului și/sau originii sale în procesul de recrutare în cadrul căruia o 
întreprindere privată a publicat două anunțuri de recrutare identice, succesive pentru care ea a 
aplicat, dar a fost respinsă, fără să fie invitată la un interviu. Ea a susținut că deoarece 
angajatorul nu a publicat informații cu privire la procesul de recrutare și rezultatul acestuia, ea
nu a fost în măsură să stabilească fapte care permit prezumția existenței unei discriminări. 
CJUE a concluzionat că legislația UE privind combaterea discriminării nu prevede dreptul 
unui lucrător care invocă în mod plauzibil faptul că îndeplinește condițiile cuprinse într-un 
anunț de recrutare și a cărui candidatură nu a fost reținută de a avea acces la informațiile care 
precizează dacă angajatorul a angajat un alt candidat. Cu toate acestea, CJUE a adăugat că un 
refuz al angajatorului de a publica orice astfel de informație poate constitui unul dintre 
elementele care trebuie luate în considerare la stabilirea prezumției care răstoarnă sarcina 
probei.

Concluzie

Comisia consideră, astfel cum este menționat mai sus, că legislația relevantă a UE a fost 
transpusă în mod corect în legislația cehă. CJUE a examinat această chestiune și a clarificat 
faptul că legislația UE nu prevede nicio obligație pentru angajator de a oferi astfel de 
informații unui candidat. Nimic nu împiedică statele membre, în cazul în care ele consideră că 
este necesar, să prevadă o astfel de măsură în legislația națională.

Comisia consideră că dispoziția existentă privind sarcina probei constituie o modalitate 
proporțională de a trata cazurile în care o persoană pretinde că nu a fost tratată în mode egal. 
Aceasta acordă asistență reclamantului numai în ceea ce privește solicitarea adresată acestuia 
de a stabili faptele care permit formularea unei prezumții, și nu prezumția existenței unei 
discriminări în sine. Comisia nu intenționează la acest moment să propună revizuirea 
Directivei 2000/78/CE.

                                                                                                                                                  


