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Sarcina probei în 

cauzele de 

discriminare pe 

criterii sexuale

Iustina Ionescu 

Cuprins

 Împărţirea sarcinii probei în cauzele de discriminare 

directă şi indirectă

 Cum se stabileşte o situaţie de discriminare prima facie?

 Cum se probează legătura de cauzalitate?

 Cum se probează că o măsură afectează îndeosebi 

persoanele care posedă o caracteristică protejată?

 Cum poate pârâtul să combată acuzaţiile?
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Definiţia din Directivă

 Art.8 Directiva rasială;  Art.13 Directiva în domeniul

muncii; Art.9 Directiva privind egalitate între sexe în 

accesul la bunuri şi servicii; Art.19 Directiva pe gen 

actualizată:

„ […] atunci când o persoană care se consideră nedreptățită prin 
nerespectarea principiului egalității de tratament prezintă, în fața 
unei autorități sau a altei instanțe judecătorești competente, fapte 
pe baza cărora se poate prezuma că a avut loc o discriminare 
directă sau indirectă, pârâtul să fie obligat să dovedească faptul că 
nu a avut loc o încălcare a principiului egalității de tratament”.

Reclamant → Prezumţie de discriminare → Pârât

Plângerea: Stabilirea prima facie

a unei situaţii de discriminare

 Discriminare directă

- Tratament defavorabil

- Există o (probabilă) legătură de cauzalitate 

între acest tratament defavorabil şi un criteriu

protejat

 Discriminare indirectă

- Un dezavantaj

- Probabilitate să afecteze îndeosebi persoane 

care posedă o caracteristică protejată dar nu şi 

alte persoane.
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Discriminare directă:

„Legătură de cauzalitate”

 Se foloseşte un element de comparaţie (CJUE C-381/99 

Brunnhofer) (testarea, înregistrări audio-video, acces la 

informaţii deţinute de pârât)

 Conduita deviază de la practica standard (CJUE, C-

83/14 CHEZ)

 Proximitate în timp

 Declaraţii în public (CJUE, C-81/12 Asociatia ACCEPT, 

2013)

 Protecţie specială pentru femei gravide

 Protecţie specială pentru persoane cu dizabilităţi

Discriminare indirectă: 

„Afectează îndeosebi”

 Statistici

 Măsura, prin însăşi natura sa, pe baza unor elemente 

faptice larg cunoscute, are un impact advers îndeosebi 

asupra sau în special asupra unui grup protejat.
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Pârât: Apărare

- Pentru a respinge existenţa prima facie a unei 

situaţii de discriminare:

- Proba că tratamentul nu a fost determinat de 

existenţa unei caracteristici protejate (discriminare 

directă).

- Proba că măsura atacată nu ar fi pus membrii unui 

grup protejat într-o situaţie de dezavantaj faţă de 

alte persoane (discriminare indirectă).

- Trebuie adusă o justificare legitimă.
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