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OTSENE DISKRIMINEERIMINE

KAUDNE DISKRIMINEERIMINE

AHISTAMINE JA SEKSUAALNE AHIST.

MUU
Seotusel põhinev diskrimineerimine
Mitmekordne ja läbipõimunud diskr.
Ohvristamine

ÜLEVAADE



Art. 2(a) direktiiv 2004/113 (kaubad ja teenused) 

Art. 2(1)(a) direktiiv 2006/54 (tööhõive ja 

elukutse)

‘kui üht isikut koheldakse võrreldavas olukorras

ebasoodsamalt kui teist tema soo alusel'

3 kriteeriumi

Otsene 
diskrimineerimine

Photo by Oliver Cole on Unsplash

https://unsplash.com/%40oliver_photographer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/equality?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


1.1. Erinev kohtlemine

Näide: C-450/18 WAv Instituto Nacional de la Seguridad Social

Emadele, mitte isadele antava osamakselise sotsiaalkindlustuspensioni lisa on soo alusel

diskrimineeriv

Mõelge, kuidas selline erinev kohtlemine säilitab sooliseid stereotüüpe

sotsiaalsetes rollides: naissoost hooldaja/meessoost rahateenija





Otsene diskrimineerimine on kavatsuslik 
diskrimineerimine?

1) Jah

2) Ei



Otsene diskrimineerimine on kavatsuslik 
diskrimineerimine?

1) Jah

2) Ei



Otsene diskrimineerimine≠kavatsuslik diskrimineerimine

Diskrimineeriv kavatsus ei ole nõutav: C-177/88 Dekker, para. 24:

‘kui […] vastutusele võrdsekohtlemisepõhimõtterikkumiseeest seatakssüü tõend […],siis

[võrdse kohtlemise põhimõtte] praktiline mõju nõrgeneks oluliselt’



1.2.Kaitstud kategooria alusel

'Soo tõttu: näiteks C-451/16 MB,para. 37-38

Kohus märkis, et vahe tegemine cis- ja transsoolistel

inimestel eesmärgiga määrata pensioni ‘põhineb sool’

See hõlmab ‘lahutamatuid’ omadusi:

C-177/88 Dekker: raseduse alusel diskrimineerimine on 

otsene diskrimineerimine

C-356/09 Kleist: vanaduspensioni saamise õigusel põhinev 

erinevus on otsene sooline diskrimineerimine, kui meeste ja 

naiste pensioniiga on erinev

Foto: David Herron, Unsplash

https://unsplash.com/s/photos/billiard-balls?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


C-451/16 MB, para. 41-42:

'olukordade võrreldavuse nõue ei näe ette, et need olukorrad

oleksid identsed, vaid ainult sarnased’

'Olukordade võrreldavust tuleb hinnata mitte globaalsel
ja abstraktsel viisil, vaid konkreetsel ja spetsiifilisel viisil, 
võttes arvesse kõiki neid iseloomustavaid elemente’

in MB 'Võttes arvesse selle vanaduspensioni eset ja andmise
tingimusi, on pärast abiellumist sugu vahetanud isiku olukord järelikult
samalaadne oma sünnijärgse soo säilitanud ja abielus oleva isiku
olukorraga’ [44]

1.3. Testvõrdlus 



Põhimõtteliselt mittepõhjendatav,mõningateeranditega:

Olulineja määravkutsenõue
Art. 14(2), direktiiv 2006/54: 'kui see omadus on teatud
kutsetegevuse olemuse või sellega liituvate tingimuste tõttu
oluliseks ja määravaks kutsenõudeks, tingimusel et sellise
kohtlemise eesmärk on õigustatud ja nõue proportsionaalne’.

Näide: näitlejanna, kes mängib filmis naise rolli (vaata näidete
nimekirja C-248/83 Komisjon vs. Saksamaa) või ainult meestest
koosnev erikomando lahinguüksus (C-273/97 Sirdar; võrdle
kontrastiks C-285/98 Kreil)

1.4. Otsene diskrimineerimine: põhjendatuse suletud 
kord



Positiivsed meetmed: art. 3, direktiiv 2006/54; art. 157(4), ELTL;
art. 6, direktiiv 2004/113
Erisätted, mis puudutavad naiste kaitset, eriti selles, mis
puudutabrasedustjaemadust: artikkel 28(1), direktiiv 2006/54

Näide: kohtujuristi arvamus, C-450/18 WA vs Instituto Nacional de la
Seguridad Social, para. 98:
"Paljud ebasoodsad olukorrad, mille all naised kannatavad, tulenevad
neile antavast sotsiaalselt konstrueeritud rollist, ning laiast ‘emaduse’
erandi tõlgendamisest, mis säilitab ja tugevdab neid rolle veelgi,
mistõttu on see vastuolus positiivse meetme põhimõttega." (võrdle
vastukaaluks C-463/19 Syndicat CFTC)

Otsene diskrimineerimine: põhjendatuse suletud 
kord



1.5.Kriitiline hinnang otsesediskrimineerimise doktriinile

Sama lähtekoht...

Formaalne võrdsus: Aristotelese valem, mille järgi põhimõte ‘sarnast tuleb kohelda 

sarnaselt’ on ‘tautoloogiline’ ja ‘ringlev’, kui puudub väline normatiivne võrdluspunkt

(Westen 1982)

‘juurdepääsul võrdõiguslikkuse nõuetele’ valitseb samasuse/erinevuse loogika

(MacKinnon 1990) Sümmeetria: võrdsuse assimilatsiooniversioon (Fredman

2016)

...kuid erinevad vahendid 

Normdefinitsiooni jõud?  

Erinevustega arvestamine?  

Ebasoodsa olukorra 

kõrvaldamaine?



1.6. Otsese diskrimineerimise 
doktriini põhjendus

Kahju, mis tuleneb „sama reegli kohaldamisest

erinevates olukordades” või „eri olukordade

võrdsest kohtlemisest” (Tobler 2005)
Eesmärk: lammutada strukturaalne 
diskrimineerimine, st. osa organisatsioonimustreid 
ühiskonnas ja valikud, mis taastoodavad ja 
võimendavad olemasolevat ebavõrdsust

Sisuline võrdsus: võrdse kohtlemise põhimõtte 
täitmine 

Alates toimepanija-kesksest fookusest meetme või 
tegevuse diskrimineeriva mõju fookuseni 

Individuaalsest paradigmast väljaspool: grupiõigus ja 
kollektiivne kahju 

Assümmeetria: erinevate gruppide erinev 
kohtlemine  





Mis on otsese ja kaudse diskrimineerimise suurim 

erinevus?

1)Kaudne diskrimineerimine ei hõlma võrdlust

2) Kaudne diskrimineerimine ei hõlma kostja süüd

3) Kaudset diskrimineerimist saab põhjendada laiemal alusel



Mison otseseja kaudsediskrimineerimisesuurimerinevus?

1)Kaudne diskrimineerimine ei hõlma võrdlust

2) Kaudne diskrimineerimine ei hõlma kostja süüd

3) Kaudset diskrimineerimist saab põhjendada laiemal alusel



Art. 2(b), direktiiv 2004/113 (kaubad ja teenused) 

Art. 2(1)(b), direktiiv 2006/54 (tööhõive)

Kaudne diskrimineerimine

'kui väliselt neutraalne säte, kriteerium või tava seab ühest soost isikud võrreldes teisest

soost isikutega ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui kõnealusel sättel, 

kriteeriumil või taval on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk ning selle

eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud '



2.1.Väliselt neutraalne säte, meede või tava

=sõnastatud muude kriteeriumide alusel, mis ei ole 

kaitstud tunnusega seotud

Näited:

C-409/16 Kalliri, para. 31: minimaalse pikkuse nõue 

politseikooli sisseastumisel

‘esineb kaudne diskrimineerimine, sest riiklik meede, kuigi see on 
neutraalsena formuleeritud, seab ebasoodsamasse olukorda palju 
rohkem naisi kui mehi'

C- 274/18Schuch-Ghannadan: reeglid, mis seavad 

ebasoodsamasse olukorda osalise tööajaga töötajad, 

kelle hulgas on proportsionaalselt rohkem naisi



2.2. Iseäranis ebasoodne 
olukord

'iseäranis' = 

ebaproportsionaalne

Kuid ei näe ette 

kvantifitseerimist ega 

künnist

Kontekstipõhine

mõjuhinnang kaitstud

grupile

Avatud kriteerium

Saab tuvastada mis tahes

viisil, sealhulgas statistika

abil

Näide: C- 274/18 Schuch-
Ghannadan, para. 45

'Iseäranis ebasoodne olukord
on võimalik teha kindlaks
muu hulgas juhul, kui
tõendatakse, et sellisel
õigusnormil, […], on
ebasoodne mõju oluliselt
suuremale osale ühest soost
isikutele võrreldes teisest
soost isikutega’



2.3. Testvõrdlus 

C-223/19 YSvs NK, kohtujurist Kokotti arvamus, [64]: absoluutsed võrdlused meetmest

mõjutatud rühmade vahel annaksid ‘moonutatud pildi ja ‘illustreeriksid ainult omaaegseid

sotsiaalseid tingimusi’

kontekst: tasakaalustamatus on ‘kõige enam seotud juba olemasoleva ebavõrdse       

olukorraga’

Statistiliste tõendite hoolikas kasutus: suhtarvude kasutamine mõjutatud inimeste gruppide 

puhul, kes on reformide tulemusel sattunud kas ebasoodsasse olukorda või mitte

Ühendatud kohtuasjad C-804/18 ja C-341/19 WABE ning C- 157/15 Achbita: kohtujuristide

Sharpstoni ja Kokotti eriarvamused/Rantos näitab konsensuse puudumist õige võrdlusrühma 

piiritlemisel

kohtujurist Sharston: töötajad, kelle usutunnistus ‘kohustab’ kandma usulist riietust;

Kokott ja Rantos: kõik usklikud töötajad

Taustafoto: Eric Prouzet , Unsplash

https://unsplash.com/s/photos/difference?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Kolmeosaline proportsionaalsustest:
(1) Õigustatud eesmärk

Nt C-409/16 Kalliri, [36]: 'politseiteenistuse toimevõime ja nõuetekohase
toimimise tagamise huvi on õigustatud eesmärk'
(2) Objektiivne ja kohane meede

Nt Kas kõikides politsei tegevustes on vaja kasutada füüsilist jõudu? Mitte alati, nt 'elanike abistamine või 
liikluse reguleerimine' [38] +‘kehaline erivõime’ pole ‘tingimata seotud miinimumpikkusega' [39]
(3) Vajalikkuse nõue
Nt ‘Taotletud eesmärgi [...] võiks saavutada naissoost isikutele vähem ebasoodsamate meetmetega,
nagu kandidaatide eelvalik [...], mis põhineb erikatsetel, millega on võimalik teha kindlaks nende kehalised
võimed.' [42]

Konteksti muutumine: C-223/19 YS vsNK, kohtujurist Kokotti arvamus, [76]: olemasolevat
majanduslikku ebavõrdsust sugude vahel ei suurendata veelgi seega 'nõuded mistahes kaudse
diskrimineerimise õigustamiseks on vastavalt madalamad'

2.4. Kaudne diskrimineerimine: põhjendatuse avatud 
kord





Ahistamiseks loetakse näiteks olukorda, kus

1) tööandja nimetab vaidluse käigus naistöötajat ühekordselt 

ebakompetentseks

2) juht korduvalt kiusab naiskolleegi, õõnestab pidevalt tema tööd ja 

teeb tema kohta teiste ees seksistlikke nalju

3) tööandja keelab naistöötajal kanda tööl usutunnistusega 

seotud pearätikut



Ahistamiseks loetakse näiteks olukorda, kus:

1)tööandja nimetab vaidluse käigus naistöötajat ühekordselt 

ebakompetentseks

2)juht korduvalt kiusab naiskolleegi, õõnestab pidevalt tema tööd ja 

teeb tema kohta teiste ees seksistlikke nalju

3)tööandja keelab naistöötajal kanda tööl usutunnistusega seotud 

pearätikut



Ahistamine ja seksuaalne ahistamine

Art. 2(c) ja (d) ning 2(1)(c) ja (d) direktiivides 2004/113 ja 2006/54

Ahistamine: 'kui esineb isiku sooga seotud soovimatu käitumine, mille eesmärk või tegelik toime
on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava
õhkkonna loomine'
Seksuaalne ahistamine: 'kui esineb seksuaalse olemusega mis tahes soovimatu sõnaline,
mittesõnaline või füüsiline käitumine, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse
alandamine, eelkõige luues ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna’

Kumulatiivsed tingimused:

väärikuse kahju: allumine (võimupositsioon)  

'õhkkond': tõenäoliselt ühekordne juhtum 

Võrdlust pole vaja

nt C-303/06 Coleman: solvangud, lahtilaskmise ähvardus...



4.1. Seotusel põhinev diskrimineerimine:

C-303/06 Coleman, [66]:

'nende sätetega määratud ahistamise keeld ei piirdu ainult inimestega, kes

on ise puudega. Kui tuvastatakse, et ahistamist põhjustav soovimatu

käitumine, mille all kannatab töötaja, kes ise ei ole puudega, on seotud

tema puudega lapsega, kelle eest hoolitseb peamiselt nimetatud töötaja, on

selline käitumine vastuolus ahistamise keeluga'

Teised mõisted

Foto: Bekir Dönmez, Unsplash

https://unsplash.com/s/photos/other?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Teised mõisted

4.2. Mitmekordneja läbipõimunud diskrimineerimine:

C-363/12 Z.: keeldumine anda naistöötajale

rasedus- ja sünnituspuhkust, kellel on emakaga

seotud puue, mille tõttu ei saanud ta sünnitada,

vaid tema bioloogiline laps sündis surrogaatema

abil

C-443/15 Parris, kohtujurist Kokotti arvamus, [153]:

'Kahe või enama erineva kohtlemise põhjuse

kombinatsioon on omadus, mis annab sellisele juhtumile

uue mõõtme ja mida tuleb ELi õiguse alusel antud

hindamisel nõuetekohaselt arvesse võtta.'



4.3. Ohvristamine:
Direktiivi 2004/113 art. 10 ja direktiivi 2006/54 art. 24

'töölt vabastamine või muu pahatahtlik kohtlemine, kui
see on tööandja vastutegevus ettevõttesisesele kaebusele
või kohtumenetlusele, mille eesmärk on tagada võrdse
kohtlemise põhimõtte järgimine'

C-404/18 Hakelbracht, para. 34:

'kaitse soolise diskrimineerimise eest ei oleks tagatud juhul, kui see ei hõlmaks meetmeid, mida tööandja

võib võtta töötajate suhtes, kes on vorminõudeid järgides või järgimata asunud isikut kaitsma või andnud

tema kasuks tunnistusi. Neid töötajaid [...] võib nimelt heidutada selle isiku toetuseks sekkumast kartus, et

nad jäävat kaitseta, [...] mis võib tõsiselt kahjustada direktiiviga 2006/54 taotletava eesmärgi saavutamist, sest

nii väheneb soolise diskrimineerimise juhtumite avastamise ja lahendamise tõenäosus.'

Teisedmõisted



Aitäh!
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