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ES LYČIŲ LYGYBĖS TEISĖ

PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

Karališkasis advokatas Paul Epstein

CLOISTERS

ERA, 2016 m. birželio 2 d.

Šie mokymai vykdomi pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą „Progress“ (2007-2013 m.).

Direktyvos 2006/54/EB 2 straipsnis

„kai dėl lyties vienam asmeniui sudaromos mažiau palankios sąlygos palyginti su 
sąlygomis, kurios panašioje situacijoje yra, buvo ar būtų sudarytos kitam asmeniui“ 

Tiesioginė diskriminacija 
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mažiau palankios / nepalankios sąlygos
dėl lyties
Palyginimo pagrindas (įskaitant nėštumą / motinystę)
Priežastinis ryšys
Priežastis / motyvas / savaime diskriminuojantis kriterijus / stereotipinis požiūris
Asmuo
Nepateisinama, išskyrus įprastus profesinius reikalavimus

Tiesioginė diskriminacija

Netiesioginė diskriminacija

Direktyvos 2006/54/EB 2 straipsnis

„kai dėl akivaizdžiai neutralios nuostatos, kriterijaus ar 
praktikos vienos lyties asmenys gali atsidurti tam tikroje 
prastesnėje padėtyje nei kitos lyties asmenys, išskyrus 
atvejus, kai tą nuostatą, kriterijų ar praktiką objektyviai 
pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis 

ir būtinomis priemonėmis“ 
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Netiesioginė diskriminacija

Sąlygos, kriterijai ir praktika
Iš pažiūros neutralios
Referencinės grupės parinkimas
Tam tikra prastesnė padėtis
Ar turi būti nukentėjusysis?
Teisėtas tikslas (sąnaudos / sąnaudos plius)
Tinkamos ir būtinos priemonės
Sprendimas Enderby netiesioginė diskriminacija (vienodas 
užmokestis)

Tiesioginė / netiesioginė diskriminacija. Kiti klausimai

Tiesioginis / netiesioginis tarpusavio nesuderinamumas
Kodėl svarbi klasifikacija į tiesioginę /netiesioginę 
diskriminaciją?
Tiesioginės / netiesioginės diskriminacijos skirtumas 
(CHEZ RB C-83/14)
Tarpsektorinė diskriminacija 
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Priekabiavimas

Direktyvos 2006/54/EB 2 straipsnis

„kai nepageidaujamu elgesiu, susijusiu su asmens lytimi, siekiama pakenkti arba 
pakenkiama žmogaus orumui ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, 

priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka“ 

Priekabiavimas

Nepageidaujamas elgesys
Susijęs su asmens lytimi
Lyties pakeitimas
Pakenkiama žmogaus orumui
Bauginanti ir kt. aplinka
Tikslas ar poveikis
Netaikomas jos palyginimo pagrindas
Nėra pateisinimo
Nukentėjusiojo suvokimas
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Seksualinis priekabiavimas

Direktyvos 2006/54/EB 2 straipsnis

„kai bet kokiu nepageidaujamu žodiniu, nežodiniu ar fiziniu seksualinio pobūdžio 
elgesiu siekiama pakenkti arba pakenkiama žmogaus orumui, ypač kai sukuriama 

bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka“ 

Seksualinis priekabiavimas

Seksualinis pobūdis
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