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Profesinės pensijosVartotojų / privatinė teisė

Socialinė apsauga / socialinės paslaugos / šviet. Darbo teisė (largo sensu)

Lytis Amžius, negalia, religija, seksualinė orientacijaRasė, etninė kilmė

Savarankiškai dirbantis

DIREKTYVA 2006/54/EB

KAS UŽDRAUSTA IR KAIP?

157 straipsnis
(EB sutarties ex 141 straipsnis)
1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų taikomas principas už vienodą ar vienodos vertės 
darbą abiejų lyčių darbuotojams mokėti vienodą užmokestį.

Vienodas užmokestis nediskriminuojant dėl lyties reiškia, kad:
a) užmokestis už tą patį akordinį darbą apskaičiuojamas taikant tą patį mato 

vienetą;
b) b) valandinis užmokestis už tą patį darbą yra vienodas.



DISKRIMINACIJA

5

1. Tiesioginė diskriminacija

2. Netiesioginė diskriminacija 

3. Priekabiavimas 

4. Seksualinis priekabiavimas

5. Nurodymas diskriminuoti

Formos:

Teisinės fikcijos:

SKIRTUMAI

1. Skirtinga taikymo sritis

2. Skirtingos išimtys

1. Horizontaliosios nuostatos (įrodinėjimo pareiga, 
teisių gynybos priemonės, vykdymas, integravimas)

2. Sąvokos (diskriminacija, 
netiesioginė diskriminacija, kt.)

BENDRUMAI

3. Santykis su ES Pagrindinių teisių chartija – bendrasis 
nediskriminavimo principas 



ESTT, C-144/04, Mangold
ESTT, C-555/07, Kücukdeveci

ESTT, C-414/16, Egenberger: 

ES Pagrindinių teisių chartija

76 Bet kokios diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų draudimas yra privalomas kaip bendrasis Sąjungos teisės principas. Vien šio Chartijos 21 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinto draudimo pakanka, kad privatiems asmenims būtų suteikta teisė, kuria galima remtis į Sąjungos teisės taikymo sritį patenkančiuose jų ginčuose (šiuo
klausimu, kiek tai susiję su nediskriminavimo dėl amžiaus principu, žr. 2014 m. sausio 15 d. Sprendimo Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, 47
punktą).

79      Vadinasi šio sprendimo 75 punkte aptartu atveju nacionalinis teismas, neviršydamas savo įgaliojimų ribų, turėtų suteikti asmenims teisinę apsaugą, kuri 
jiems numatyta Chartijos 21 ir 47 straipsniuose, ir užtikrinti visišką šių straipsnių veiksmingumą, prireikus netaikydamas bet kurios jiems prieštaraujančios 
nacionalinės teisės nuostatos.

TIESIOGINĖ DISKRIMINACIJA 

1. Požiūris:
1. asmeniui „yra“
2. „buvo arba
3. būtų“

2. sudarytos mažiau palankios

3. dėl ... (lyties, amžiaus, rasės ir pan.)

4. palyginamas asmuo / palyginama situacija 

ESTT, C-54/07, Feryn

ESTT, C-356/09, Kleist

ESTT, C-303/06, Coleman



IŠIMTYS

– Darbo pobūdis 
(14 str. 2 d.)

– Apsauga dėl nėštumo 
(28 str.)

– Pozityvus 
veiksmas (3 str.)

– Darbo pobūdis 
(4 str.)

– Pozityvus 
veiksmas (5 str.)

– Darbo pobūdis 
(4 str.)

– Tinkamų sąlygų 
sudarymas 
(neįgaliesiems) (5 str.)

- Teisėtas tikslas (amžius) 
(6 str.)

– Pozityvus 
veiksmas (7 str.)

ESTT TC-285/98, Kreil

ESTT, 184/83, Hofmann

Lytis Rasė, etninė kilmė   Amžius, negalia, religija, seksualinė orientacija

Direktyva 2006/54/EB Direktyva 2000/43/EB   Direktyva 2000/78/EB

NETIESIOGINĖ DISKRIMINACIJA

ESTT, C-249/97, Gruber

ESTT, C-167/97 Seymour-
Smith

ESTT, 170/84, Bilka 1. Neutrali nuostata
2. „yra, buvo, atsidurtų“
3. grupės asmenys (dgs.) / dėl
4. tam tikrą pranašumą Tam tikroje prastesnėje padėtyje
5. palyginamas asmuo / palyginamos situacijos
6. galimas pateisinimas



PATEISINIMAS

Išskyrus atvejus, kai 

„tą nuostatą, kriterijų ar praktiką objektyviai pateisina:

1. teisėtas tikslas

2. tinkamos priemonės

3. būtinos priemonės“ (proporcingumo testas)

Neutralūs lyties, amžiaus grupės, etninės mažumos požymiai:
-vaiko priežiūra, tėvystės atostogos, darbo stažas, fizinė būklė, 
-darbo modelis (dirbantys ne visą darbo dieną )... 

PRIEKABIAVIMAS 

1. nepageidaujamas elgesys

2. susijęs su ... (asmens lytimi, negalia, rase...)

3. kuriuo siekiama pakenkti arba pakenkiama

- žmogaus orumui
ir
– siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, 

menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka



SEKSUALINIS PRIEKABIAVIMAS

1. nepageidaujamas žodinis, nežodinis ar fizinis elgesys 

2. seksualinio pobūdžio

3. kuriuo siekiama pakenkti arba pakenkiama

4. žmogaus orumui 
– ypač kai sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, 

žeminanti ar užgauli aplinka

SĄVOKŲ TAIKYMAS

SESV 157 str. 1 d. Lygybės direktyvos 

Perkėlimo teisės aktai

Lytis / užmokestis

Tiesioginio veikimo situacijos

ES Chartija – bendrasis ES teisės principas

– tiesiogiai įgyvendinamas
– „viešojo sektoriaus“ darbdavys

Tiesioginis 
vertikalusis ir 
horizontalusis 
veikimas


