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IEVADS

PAR PROJEKTU

No 2013 . gada augusta līdz 2014 . gada jūlijam “Sabiedrības integrācijas fonds” sadarbībā ar 
“Latvijas Cilvēktiesību centrs” un “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” (LTMC) ieviesa projektu “Da-
žādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” . Projekts tika īstenots Eiropas Kopienas nodarbinātī-
bas un sociālās solidaritātes programmas “PROGRESS 2007-2013” sadaļas “Diskriminācijas apkaro-
šana un dažādība” ietvaros .

Projekta mērķis bija uzlabot gan dažādu speciālistu, gan sabiedrības izpratni par dažāda veida 
diskrimināciju un veicināt tās apkarošanu .

LTMC uzdevums bija īstenot mācības tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem, ar mērķi celt 
juridisko profesiju kapacitāti diskriminācijas novēršanas un dažādības vadības jautājumos . Kopumā 
LTMC noorganizēja sešus reģionālos divu dienu mācību seminārus, kā arī sagatavoja rokasgrāmatu 
par diskriminācijas novēršanas jautājumiem juridisko profesiju pārstāvjiem .

Projektā vēl tika ieviestas šādas aktivitātes1:
1 . Veikta salīdzinošā judikatūras analīze starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm . 

Aktivitātes ietvaros tika veikts pētījums un sagatavots pārskats, kā arī izstrādātas reko-
mendācijas politikas veidotājiem .

2 . Izstrādāta nediskriminācijas politikas efektīvas uzraudzības sistēma . Aktivitātes rezul-
tātā tika izveidots sadarbības tīkls starp valsts pārvaldes institūcijām un NVO, sagatavo-
tas vadlīnijas uzraudzības sistēmas izveidei, veikts pētījums, kā arī izstrādātas rekomen-
dācijas politikas veidotājiem .

3 . Noorganizētas mācības vairāk nekā 200 dažādu jomu speciālistiem par nediskriminācijas 
un vienlīdzības jautājumiem, starpkultūru komunikāciju, kā arī par dažādības vadību . 

4 . Īstenotas aktivitātes romu tautības cilvēku integrācijai, īpašu uzmanību pievēršot izglī-
tības jomai . Aktivitātes ietvaros organizētas apaļā galda diskusijas Latvijas reģionos par 
romu izglītības jautājumiem, sagatavotas labās prakses vadlīnijas politikas veidotājiem 
un pašvaldību speciālistiem, kā arī organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz ES 
valstīm .

5 . Īstenotas aktivitātes sabiedrības informētības līmeņa uzlabošanai par diskriminācijas 
novēršanas jautājumiem . Projektā regulāri publicēti tematiski un analītiski raksti, iz-
strādāti un publicēti informatīvi materiāli, organizētas radošas aktivitātes bērniem un 
jauniešiem, kā arī aktualizēti līdztiesības jautājumi . Aktivitātēs iesaistīti Labas gribas 
vēstnieki, kas ar savu piemēru radījuši labvēlīgus priekšnoteikumus dažādu sabiedrības 
grupu iesaistei .

Projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” kopējais finansējums ir 283 846 EUR, 
no kuriem 78,48% ir Eiropas Komisijas finansējums, 21,52% – Latvijas valsts finansējums .

1 Izstrādātās rekomendācijas politikas veidotājiem un citi projekta rezultāti pieejami Sabiedrības integrācijas 
fonda mājaslapā: http://www .sif .lv/index .php?option=com_content&view=article&id=9033&Itemid=240&lan
g=lv .
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SEMINĀRI JURIDISKO PROFESIJU PĀRSTĀVJIEM

Projekta ietvaros tika izstrādāta divu dienu mācību programma par diskriminācijas novēršanas 
un dažādības vadības jautājumiem, apvienojot juridisku un sociālu jautājumu diskutēšanu . Semināra 
metodoloģija ietvēra kritiskās domāšanas mācību metodes, dalībniekiem strādājot gan grupā, gan 
pārī, gan individuāli . Semināri tika organizēti Jelgavā, Valmierā, Ogrē, Jūrmalā, Liepājā un Rēzeknē .

Semināra mērķi bija:
• iemācīties atpazīt stereotipus sabiedrībā, profesionālajā un personīgajā dzīvē;
• apzināt savu identitāti un tās sniegtās priekšrocības;
• papildināt savas personīgās kompetences saskarsmē ar citādo/svešo/dažādo, lai būtu 

veiksmīgāks savā profesionālajā darbā;
• apgūt zināšanas par sabiedrības labklājības saikni ar līdztiesības un diskriminācijas 

aizlieguma principiem starptautisko un nacionālo tiesību kontekstā .
Semināros vienlaikus piedalījās trīs juridisko profesiju pārstāvji – tiesneši, prokurori un advo-

kāti, lai veicinātu vienotu jautājumu izpratni un raisītu starpdisciplināru diskusiju .
Semināra programmu izstrādāja un seminārus vadīja:
Guna Garokalna-Bihela – studējusi starpkultūru komunikāciju un konfliktu vadību Berlīnē, 

Vācijā; strādājusi vairākos ar cilvēktiesību jautājumiem saistītos nacionālos un starptautiskos pro-
jektos . 

Kristīne Dupate – LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore; Eiropas Komisijas nacionālā 
eksperte trīs juridisko ekspertu tīklos – par brīvu darbinieku kustību, darba tiesībām un dzimumu 
līdztiesību .

ROKASGRĀMATA

Rokasgrāmata “Es un sabiedrība – mūsu iespējas un tiesības” izveidota kā semināru galveno at-
ziņu un mācību materiālu apkopojums . Rokasgrāmata var kalpot kā papildus izziņas materiāls jūsu 
studijām par diskriminācijas novēršanas jautājumiem .

Piezīme – rokasgrāmatā lietotais termins “juridiskās profesijas” ietver trīs juridisko profesiju 
pārstāvjus – tiesnešus, advokātus, prokurorus . 

Rokasgrāmatas pielikumā publicējam Eiropas Padomes, Eiropas Savienības pamattiesību aģen-
tūras 2010 . gadā publicēto izdevumu “Eiropas diskriminācijas novēršanas rokasgrāmata” .

Inese Avota,  
LTMC programmu vadītāja
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Lai apzinātos sabiedrības dažādību, mums vispirms ir jāapzinās katra indivīda, sabiedrības gru-
pas identitātes veidošanās process .

Mūsu identitāte veidojas jau bērnībā . Primārais mūsu identitātes loks ir – dzimums, etniskā 
piederība, dzīves vieta, ģimenes modelis, kurā dzīvojam, pamatvērtības, kas dominē vidē, kur augam . 
Piedzimstot, mūsos nav ielikts, kādas lomas mums jāspēlē atkarībā no piederības konkrētai grupai . 
Piemēram, meitenēm nav iedzimta vēlme spēlēties ar lellēm un puišiem ar mašīnām . To mums pa-
saka priekšā sabiedrība, informācija sabiedriskajā telpā, draugi, vecāki, apkārtējo cilvēku gaidas uz 
konkrētu mūsu rīcību . Bērnībā mēs nekaunamies par savu identitāti, mēs uztveram savu uzvedību, 
izskatu, trūkumus vai priekšrocības kā pašsaprotamus elementus . Saskaroties ar citām sabiedrības 
grupām – bērnudārzā, pagalmā, skolā, pārceļoties no savas dzīves vietas uz citu (piemēram, no lau-
kiem uz pilsētu), mēs nonākam saskarsmē ar citādo, citām vērtībām un sākam mācīties, ko nozīmē 
būt “normai” . Aizvien pieaugot, mēs saskaramies ar sabiedrībā valdošām normām, pieņēmumiem, 
kā kurai grupai ir jāuzvedas, kādai jābūt mūsu sociālajai lomai .

Identitātes piecu pīlāru modeli ir veidojis Hilarion G . Petzold integratīvās terapijas ietvaros . 
Sākotnēji tā tika veidota kā diagnostikas metode, lai analizētu indivīda pašsajūtu dažādās dzīves 
situācijās . Pīlāru modeli mēs varam arī izmantot, lai analizētu indivīda identitātes komponentus .2 
Ar šī modeļa palīdzību mēs varam apskatīt arī veselas grupas – imigrantus, cilvēkus ar īpašām vaja-
dzībām utt . Visi pieci pīlāri nav vienmēr vienādi spēcīgi, uzsvars uz kādu no pīlāriem var mainīties, 
tomēr ir būtiski, lai tie visi būtu līdzsvarā . Iztrūkstot vienam no pīlāriem, uz pārējiem tiek likts papil-
dus spiediens . Ja cilvēkam pēkšņi sabrūk vai radikāli mainās kāds no pīlāriem un pārējie pīlāri nespēj 
identitāti pietiekoši stabilizēt, mēs varam jau teikt, ka cilvēks ir krīzes situācijā .

Visi identitātes pīlāri ir vienlīdz svarīgi:
1 . Mūsu fiziskais kopums, psihe, personība .
2 . Sociālais tīklojums – sociālais konteksts, ģimene, draugi, kolēģi . Tā ir cilvēka tuvākā at-

balsta sistēma . 
3 . Darbs /brīvais laiks – apmaksāts darbs, brīvprātīgais darbs, profesija . Darbs vienmēr tiek 

skatīts līdzsvarā ar brīvo laiku .
4 . Materiālais nodrošinājums – ikmēneša ienākumi, pabalsti, ienākumi no mantojuma, utt .
5 . Vērtības – personīgās vērtības, vērtību sistēma, kurā esam uzauguši, un to līdzsvars ar 

sabiedrībā valdošām vērtībām vai normām .

Mūsu identitāti veido mūsu piederība konkrētai kultūras grupai . Katrs no mums pieder vairā-
kām kultūras grupām .

Kultūra ir jāsaprot galvenokārt kā koncepciju sistēma, pārliecības, attieksmes un vērtību 
orientācija, kas atspoguļojas gan cilvēka uzvedībā un rīcībā, gan ir redzama viņu garīgajos un ma-
teriālajos produktos . Vienkāršiem vārdiem sakot, kultūra ir ceļš, kā cilvēki dzīvo, tas, ko viņi dara, 
kā īsteno sevi un dzīvo saskarsmē ar apkārtējo pasauli . Piederību kādai konkrētai kultūras grupai 
var noteikt pēc vienas vai vairākām pazīmēm . Piemēram, cilvēkus mēs varam uztvert kā piederīgus 
vienai kultūras grupai pēc teritoriālās vietas, kur viņi dzīvo (rīdzinieki, tie, kas dzīvo Purvciemā, 
jūrmalnieki utt .) .

2 Egger-Subotitsch A ., Fellinger-Fritz A ., Meirer M ., Steiner K ., Voglhofer M ., “Praxishandbuch . Train-the-
Trainer-Methoden in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung”, abif – Analyse, Beratung und interdiszipli-
näre Forschung, Wien, Februar 2011 .
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Mūsu identitāte ir piederība konkrētai kultūras grupai, un tas ir priekšnosacījums da-
žādībai mūsu sabiedrībā.

Vērtējot dažādību var noteikt trīs līmeņus: 
• Kognitīvo spēju līmenis – zināšanas un izpratne par jēdzieniem un jautājumiem;
• Emocionālais līmenis – atzinība un cieņa par līdzībām un atšķirībām starp cilvēkiem;
• Uzvedības līmenis – spēja veidot pozitīvas attiecības ar “dažādiem cilvēkiem” .

Daudzveidība, dažādība ir situācija, kurā mēs visi neesam vienādi, bet esam līdzvērtīgi . Būtiska 
kļūda, ko daudzi cilvēki dara, ir pielīdzināt dažādību rasei, cilvēka etniskai piederībai . Daudzveidība 
nav veids, kā analizēt, kādi ir eiropieši, ko nozīmē būt latvietim un ar ko mēs atšķiramies no romu 
tautības cilvēkiem . Šāda pieeja ir kļūdaina, jo tā nostiprina stereotipus un veicina “mēs pret citiem” 
pozīciju . Daudzveidība sniedzas tālu aiz etniskās piederības, iekļaujot vairākas atšķirības . Loden un 
Rosener (1991) apraksta divas galvenās daudzveidības dimensijas: primāro un sekundāro . Primārās 
ir lietas, ko mēs nevaram mainīt . Tas ietver vecuma, rases un etnisko, dzimuma, fiziskās īpašības, 
seksuālo orientāciju un reliģisko piederību . Sekundārie aspekti iekļauj tādas tēmas kā ienākumi, 
izglītības, militāro pieredzi, politisko pārliecību, sociālekonomisko statusu, ģeogrāfisko atrašanās 
vietu, vecāku statusu un ģimenes stāvokli . Cilvēki parasti ir mazāk jutīgi par sekundāro dimensiju, 
jo   tie ir elementi, kurus mums ir iespējams ietekmēt . Šis modelis spilgti parāda, ka mēs visi esam 
līdzīgi un atšķirīgi bezgalīgu dimensiju skaitā . Skatot daudzveidību kā kaut ko, kas attiecas uz mums 
visiem, tas kļūst par lielumu, ko mēs visi varam cienīt .

Tajā pašā laikā tas skaidri norāda, kuri elementi ir mūsu identitātēs nemaināmie lielumi, kas 
mums ir doti un nav mūsu spēkos maināmi . Reliģiskā piederība bieži izraisa jautājumus, bet mums 
jāatceras, ka bieži reliģiskā piederība ir elements, ko cilvēks iegūst, piedzimstot noteiktā ģimenē, 
valstī . Ir kopienas, kur mainīt reliģisko piederību ir neiespējami vai arī tas ir saistīts ar draudiem 
dzīvībai .

Gardenswartz & Rowe (1994) šo modeli ir attīstījuši tālāk un runā jau par četru dimensiju 
daudzveidības modeli . Viņi apraksta daudzveidību kā sīpolu, ko mizojot pa slāņiem, atklājas ko-
dols – cilvēka personība . Saskaņā ar Gardenswartz & Rowe, daudzveidības četri slāņi, ir organiza-
toriskā dimensija, ārējā dimensija, iekšējā dimensija un indivīda personība .

Organizatoriskā dimensija reprezentē mūsu pašu tālāko, ārējo slāni, kas saistīts ar mūsu lomu 
un vietu mūsu profesionālajā un darba dzīvē . Piemēram, vadības statuss, piederība arodbiedrībai, 
darba vieta, darba stāžs, departaments, darba saturs / lauks un funkcionālais līmenis . Dažādības pa-
zīmes, kas saistītas ar šo slāni, ir pozīcijas, kuras kontrolē organizācija, kurā mēs strādājam . Cilvēki 
šo dimensiju var ietekmēt tikai daļēji, jo kontrole ir organizācijas, kurā persona strādā, rokās . Nā-
kamais slānis ir ārējā dimensija – īpašības, kas ir saistītas ar mūsu personisko izvēli dažādās dzīves 
jomās . Indivīdam ir lielāka kontrole pār šo dimensiju nekā pār organizācijas dimensiju . Šajā slānī 
īpašības ir personīgie paradumi, atpūtas paradumi, izglītība, darba pieredze, izskats, stāvoklis, ģime-
nes stāvoklis, ģeogrāfiskā vieta, ienākumi un citi cilvēka ikdienas dzīvi un uztveri veidojoši elementi .

Dimensija, kuru indivīdam ir vismazākās iespējas mainīt vai tas ir saistīts ar ļoti sarežģītiem 
procesiem, ir iekšējā dimensija . Var pat teikt, ka indivīdam nav nekādas kontroles pār šiem paramet-
riem . Šīs īpašības tiek piešķirtas dzimšanas brīdī, piemēram, vecums, rase, tautība, dzimums, fiziskās 
spējas un seksuālā orientācija . Bieži tieši šīs īpašības, kuras nav indivīda spēkos mainīt, ir avoti aiz-
spriedumiem un diskriminācijai . 

Visas četras dažādības modeļa dimensijas kopā veido cilvēka identitāti . Indivīda personību ie-
tekmē trīs ārējās dimensijas, tās veido indivīda pieņēmumus, dzīves uztveri un to, kāda būs viņa 
mijiedarbība ar pārējo vidi .
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Aizspriedumi un diskriminācija rodas stereotipu ietekmē .
Stereotipi ir vispārēji un pārsvarā vienkāršoti pieņēmumi par kādu kultūras grupu un tās pār-

stāvjiem . Tas ir cilvēku apziņā izveidots viedoklis par to, kāda ir konkrētā cilvēku grupa, piedēvējot 
visai grupai vienādas īpašības . Stereotipi eksistē mūsos visos, tā ir shēma, ko veidojam, balstoties uz 
mūsu vērtību sistēmu, izglītību, dzīves pieredzi, informāciju, ko ikdienā uztveram ap sevi . Stereotipi 
pasaka mums priekšā scenāriju, pēc kura mēs ikdienā funkcionējam .

Ir būtiski saprast, ka stereotipi nav kaut kas tāds, kas raksturīgs ekstrēmismam, rasismam . Vi-
siem cilvēkiem, kuri dzīvo sabiedrībā, ir stereotipi, tāpat kā mēs katrs piederam vienai vai vairākām 
grupām, pret kuru tiek vērsti stereotipi . Mēs visi zinām, kādi stereotipi valda sabiedrībā neatkarīgi 
vai mēs piederam pie grupas, kura tic šiem konkrētajiem stereotipiem par attiecīgo kultūras grupu, 
vai nē . Tas liecina par to, cik atpazīstamu vietu mūsu sabiedrībā ieņem stereotipi . Situācijās, kad 
mums ir ātri jārīkojas un jāpieņem lēmumi, mūsu izvēli sāk noteikt pieņēmumi, gaidas, kādai jābūt 
citu cilvēku rīcībai, reakcijai atkarībā no grupas, kurai, mūsuprāt, attiecīgais cilvēks pieder .

Stereotipi ieņem nozīmīgu lomu mūsu izpratnē par sabiedrību, un iespaido visu informāciju, 
ko uztveram . Stereotipi palīdz mums vienkāršāk strukturēt informāciju par lietām un diktē mūsu 
gaidas attiecībā pret cilvēkiem . Savukārt, ja mēs sagaidām konkrētu darbību no noteiktas grupas, 
mums ir tendence ātrāk ieraudzīt, atpazīt tās darbības, kas apstiprina mūsu pieņēmumus . Tas diktē 
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mūsu rīcību, domas jau tajā brīdi, kad satiekam cilvēku, kurš ir piederīgs konkrētai grupai (dzimums, 
vecums, etniskā piederībā, profesija utt .) .

Būtiski atcerēties, ka stereotipi tā ir vispārināšana, mēs piedēvējam vienādas īpašības visiem 
vienas grupas pārstāvjiem . Stereotipi pārsvarā ir ļoti noturīgi, visbiežāk ir neobjektīvi un nav pama-
tojami ar konkrētiem faktiem .

Diemžēl stereotipi veidojas ātri, ietverot lielas cilvēku grupas . Daudzi stereotipi ir vēsturiski 
veidojušies, bieži saistīti ar mūsu tā laika zināšanu līmeni . Lai gan zinātne, cilvēce strauji attīstās, 
stereotipi ir iesakņojusies gadsimtiem ilgi un ir grūti laužami . Piemēram, sievietes loma vēl jopro-
jām tiek tulkota kā bioloģiskā loma, neskatoties uz to, ka mūsu zināšanas ir stipri mainījušās par to, 
kas veido mūsu bioloģiskās atšķirības .

Tā kā stereotipus ir ļoti grūti mainīt, tie bieži kļūst par iemeslu aizspriedumiem un diskrimi-
nācijai . Stereotipi ļauj mums grupēt cilvēkus savējos un citos . Ja cilvēks, kurš pieder mūsu grupai 
pārkāpj mūsu grupā pastāvošās normas, izdara ko pretrunā ar grupā valdošajām vērtībām, mēs mek-
lējam skaidrojumu ārējos apstākļos (tāda bija situācija, viņam nebija izvēles iespējas utt .) . Ja citas 
grupas pārstāvis rīkojas pretrunā ar mūsu vērtību un normu sistēmu – rīkojas slikti, mēs šo darbību, 
pirmkārt, saistīsim ar viņa individuālajām īpašībām un piederību konkrētai grupai (cilvēks audzis 
tādos apstākļos, citu neko nav redzējis utt .) .

Tas nozīmē, ka mūsos esošos stereotipus mēs paši kopjam, papildinām un nostiprinām . Ja mū-
sos ir izveidojies konkrēts stereotips, mēs ātri atrodam tam apstiprinājumu, jo tas jau iepriekš diktē 
to, ko mēs vēlamies ieraudzīt . Piemēram, ja mēs uzskatām, ka ar melnām automašīnām brauc jauni 
trakulīgi vīrieši, tad mēs arī ātri vien pamanīsim starp 10 mašīnām tieši to jauno vīrieti un automā-
tiski pieņemsim, ka viņš ir arī trakulīgs . 

Stereotipi diktē, cik nostiprinājusies, neatpazīta būs diskriminācija kādā sabiedrības grupā . 
Diskriminācijai ir vairāki līmeņi .

Individuālais līmenis: 
• personīgā attieksme un rīcība, darbības, kas skaidri parāda aizspriedumus pret atsevišķām 

cilvēku grupām .

Institucionālais līmenis:
• kā tiek veidota un īstenota politika, likumi, noteikumi, normas, organizācijas un sociālās in-

stitūcijas (valdība un administratīvās sistēmas, skolu sistēmas, tieslietu sistēma, baznīca, veselības 
aprūpes sistēmas utt .), caur ko atsevišķas sabiedrības grupas nonāk nelabvēlīgā pozīcijā un citas 
priviliģētas . 

Kultūras līmenis:
• sociālās lomas, normas, mūzika, māksla, literatūra, rituāli, valoda, kurā pausta vienas grupas 

vara par otru .3

3 Adams M ., Bell L . A ., Griffin P ., "Teaching for Diversity and Social Justice", 2nd ed ., New York, Routledge, 
2007 .
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Tā kā stereotipi pastāv un ir dziļi iesakņojušies, tie nepakļaujas ātrām izmaiņām . Tomēr katrs 
indivīds var rīkoties, lai mazinātu stereotipu ietekmi uz savu rīcību un izvēli privātā dzīvē un profe-
sionālajā darbībā .

Pirmais solis ir apzināties, ka visu informāciju un komunikāciju mēs uztveram caur mūsu kul-
tūras perspektīvām . Katram cilvēkam tās ir atšķirīgas, bet katram tas veidojas caur vairākiem filtriem 
vai filtru kombinācijām: vecums, valstiskā piederība, etniskā piederība, seksuālā orientācija, reliģija, 
invaliditāte, dzimums, izglītība, darba loma, pieredze, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, valodas prasmes, 
vērtības un komunikācijas stils, ekonomikas statuss, ģimenes stāvoklis, militārā pieredze, utt .

Lai apzinātos, kā mēs katrs uztveram vidi sev apkārt, kādas ir mūsu attiecības ar dažādības as-
pektiem sabiedrībā, mums ir jāsaprot, kādi esam mēs paši . Piedāvājam desmit jautājumus, situācijas, 
pēc kurām varat sevi analizēt:

1 . Pirmā reize, kad jūs apzinājāties, ka jūsu piederība kādai kultūras grupai ir ietekme uz to, 
kā pret jums izturas, ko no jums sagaida .

2 . Situācija, kad jūs zinājāt, ka, pateicoties jūsu piederībai kādai grupai, jums ir privilēģijas 
attiecībā pret cilvēkiem, kuri nepieder šai grupai un līdz ar to ir mazāk priviliģēti . 

3 . Laiks, kad jūs apzinājāties, ka tas, ka jūs piederat konkrētai kultūras grupai, nosaka to, ka 
jums nav tiesības, jūs esat zemāk privileģētā grupā attiecībā pret citiem . 

4 . Situācija, kad jūs sapratāt, ka dažas privilēģijas, ko jūs varētu iegūt, esot piederīgs kon-
krētai grupai, tomēr tiek atņemtas, jo piederat paralēli vēl kādai grupai, kas tiek uzskatīts 
kā trūkums .

5 . Situācija, kad jums kļuva zināms, ko tas nozīmē – tikt diskriminētam vairāku jūsu identi-
tātes līmeņu dēļ . 

6 . Situācija, kad jums kļuva zināms, ko tas nozīmē būt priviliģētam, pateicoties vairākiem 
jūsu identitātes līmeņiem .

7 . Situācija, kad jūs piedalījāties kādas citas, neizdevīgākās pozīcijās esošas grupas  
diskriminācijā . 

8 . Situācija, kad jūs atbalstījāt diskrimināciju pret vienu no kultūras grupām, kurai jūs pats 
esat vai esat bijis piederīgs .

9 . Situācija, kad jūs aktīvi iesaistījāties, paudāt atklāti savu viedokli pret kādas citas grupas 
diskrimināciju .

10 . Situācija, kad jūs, pateicoties piederībai, kādai kultūras grupai, esat saņēmis no šīs gru-
pas enerģiju un spēku .4

Maldīga ir sajūta, ka kāds no jautājumiem ir ar mums nesaistīts . Tas ir pilnīgi droši – katrs no 
mums ir bijis visās šinīs situācijās . Tas, vai mēs to apzināmies, ir mēraukla mūsu gatavībai izprast 
un pieņemt dažādību .

Diskriminācija realizējas mūsu dzīvē ar dažādu mehānismu palīdzību . Mūsos darbojas tā sau-
camie “izslēgšanas kritēriji”, pēc kuriem mēs šķirojam cilvēkus . Mums vienmēr jāpārliecinās, vai 
nepieņemam lēmumus, balstoties tikai uz sekojušām pazīmēm:

• valoda,
• kultūras un sociālā izcelsme,

4 Czollek L .C ., Perko G ., Weinbach H ., "Handbuch Social Justice und Diversity . Theorien, Training, Methoden, 
Übungen",  Arbeitsblätter, Juventa, Weinheim, München, 2012 .
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• dzimums,
• seksuālā orientācija, 
• reliģiskie uzskati, 
• sociālekonomiskā situācija, 
• konstruētā “normalitāte”, tas ko mēs uztveram kā normu,
• vecums . 

Domājot par integrāciju mums jāatceras:
“Mēs jūtamies piederīgi kādā vietā vai grupā nevis tāpēc, ka mēs esam tādi paši kā visi pārējie, 

bet gan tāpēc, ka mūs pieņem tādus, kādi mēs esam .” /Autors nezināms/
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Saīsinājumi

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija
EP – Eiropas Padome
ECT – Eiropas Cilvēktiesību tiesa
ES – Eiropas Savienība
EST – Eiropas Savienības tiesa
LESD – Līgums par Eiropas Savienības darbību
ESPH – Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Aristoteļa paradigma

Līdztiesības un diskriminācijas novēršanas tiesības ir balstītas uz Aristoteļa paradigmu . Tā no-
saka, ka līdzīgās situācijās ir jāizturas līdzīgi, bet atšķirīgās atšķirīgi, samērā ar šo situāciju atšķirību . 

No šīs paradigmas izriet, ka, lai nodrošinātu līdztiesību pret personām, vienādās situācijās jā-
izturas vienādi, bet pret personām dažādās situācijās jāizturas dažādi .5

Formālā un reālā pieeja līdztiesībai

Formālās līdztiesības pieeja atspoguļo tikai Aristoteļa paradigmas pirmo daļu, t .i ., ka pret per-
sonām vienādās un salīdzināmās situācijās jāizturas vienādi .6 Formālā līdztiesības pieeja tās kla-
siskajā izpratnē prezumē, ka visi cilvēki ir vienādi, bet apstākļi un pazīmes, kas raksturo vienādas 
vai līdzīgas situācijas, tiek noteiktas vadoties no sabiedrībā valdošās grupas pazīmēm kā normas .7 
Formālās līdztiesības pieeja ir cieši saistīta ar liberālo tirgus ekonomiku . Tā ir balstīta uz brīvu tirgu, 
individuālismu un formālu taisnīgumu,8 kur norma ir vīrietis, kas ir balts un veselīgs .9 Formālās 
līdztiesības pieeja neparedz atšķirīgu attieksmi pret tiem, kas neiekļaujas valdošās grupas normā . 

5 Petra Fourbert, “The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, 
Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer 
Law International, The Hague/London/New York, 2002, at page 31, paragraph 63 and 64, Levits E ., Par tiesiskās 
vienlīdzības principu . Latvijas Vēstnesis, 2003 . 8 .maijs Nr .68(2833) .
6 Oddny Mjoll Arnardottir, “Equality and Non-Discrimination under the Euroepan Convention on Human 
Rights”, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/New York, 2003, at pages 21-22 .
 Petra Fourbert, “The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, 
Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law 
International, The Hague/London/New York, 2002, at page 21, paragraph 42 .
7 Līdz šim nevienai sabiedrībai nav izdevies izvairīties no valdošās sabiedrības grupas normu piemērošanas . 
Šajā sakarā skatīt, Oddny Mjoll Arnardottir, “Equality and Non-Discrimination under the Euroepan Convention 
on Human Rights”, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/New York, 2003 and Petra Fourbert, “The 
Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, Thoughts of Social and 
Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law International, The 
Hague/London/New York, 2002, at pages 19-20, paragraphs 39-40 .
8 Helen Fenwick, “From Formal to Substantive Eqaulity: the Place of Affirmative Action in European Union 
Sex Equality Law, Europena Public Law, Volume 4, Issue 4, 1998, Kluwer Law International .
9 Sandra Friedman, Discrimination Law, Oxford University Press, 2002, at page 9 .



15

Proti, neviena situācija nevar tikt skatīta, ja tai nav atbilstošs līdzinieks,10 tādējādi atstājot ārpus tos, 
kas neatbilst šai “vīrieša” normai . Attiecīgi formālās līdztiesības pieeja “atpazīst” tikai tās personas, 
kuras atrodas salīdzināmā situācijā . Piemēram, tā kā grūtniecībai kā situācijai nav salīdzinājuma, 
jo vīrietis nevar iznēsāt bērnu, tad šāda situācija vēsturiski nebija tiesiski noregulēta, t .i ., tā netika 
atzīta par sui generis situāciju, kurā būtu jāpiešķir tiesības . Līdz ar to vēsturiski visas situācijas, kuras 
neatbilda vīrieša normai, palika ārpus tiesiskā regulējuma .11 Tieši tas pats attiecās uz personām ar 
no vairākuma atšķirīgu rasi, etnisko piederību vai arī gados veciem, slimiem cilvēkiem un personām 
ar īpašām vajadzībām . 

Saskaņā ar formālās līdztiesības pieeju sliktāka situācija, kurā tiek nostādīta, piemēram, strā-
dājoša grūtniece, tiks uzskatīta nevis kā veselu sabiedrības grupu skaroša problēma, bet gan kā in-
divīda individuālas izvēles rezultāts . Tādējādi formālās līdztiesības pieeja ‘nodrošina’ nevienlīdzīgu 
iznākumu jeb citiem vārdiem – tā nodrošina vienlīdzīgu attieksmi formāli, neņemot vērā šīs ‘vienlī-
dzīgās attieksmes’ saturu .12 Tā nodrošina līdztiesību tikai valdošās (vīriešu) grupas ietvaros .

Reālās līdztiesības pieeja ir mērķēta uz vienlīdzīgu rezultātu sasniegšanu13 jeb godīgāku sa-
biedrības labumu pārdali .14 Tā ir vērsta arī uz vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu .15 Daži tiesību zi-
nātnieki uzskata, ka reālās līdztiesības pieeja atspoguļo Aristoteļa paradigmas otro daļu, kas nosaka, 
ka pret ikvienu ir jāattiecas samērā ar viņa atšķirību .16 Tā fokusējas uz sabiedrības grupu, kas atrodas 
neizdevīgākā situācijā, vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu, tādējādi reālās līdztiesības pieeja vairāk 
orientējas uz grupu tiesību aizsardzību .17 

Tiesību zinātnieki saskata iespēju panākt reālu līdztiesību divos posmos . Pirmajā posmā ir jā-
panāk, lai tiktu likvidētas visas sociālās barjeras, tādējādi nodrošinot, ka ikviens indivīds tiek vēr-
tēts pēc viņa spējām, neņemot vērā tādas pazīmes kā, piemēram, dzimums vai rase . Otrajā posmā 
ir jānodrošina, lai ikvienam sabiedrības loceklim būtu patiesi vienādas iespējas piekļūt jebkuram 
sabiedrības labumam .18

Reālās līdztiesības pieeja ļauj atpazīt diskrimināciju bez līdzinieka .19 Diskriminācija nemaz nav 
jāpierāda . Pietiek ar faktu, ka indivīds vai grupa atrodas mazāk izdevīgā situācijā .

10 Oddny Mjoll Arnardottir, “Equality and Non-Discrimination under the Euroepan Convention on Human 
Rights”, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/New York, 2003, at page 23, Petra Fourbert, “The Legal 
Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, Thoughts of Social and Eco-
nomical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law International, The Hague/
London/New York, 2002, at page 19, paragraph 39 .
11 Oddny Mjoll Arnardottir, “Equality and Non-Discrimination under the Euroepan Convention on Human 
Rights”, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/New York, 2003, at page 23 .
12 Oddny Mjoll Arnardottir, “Equality and Non-Discrimination under the Euroepan Convention on Human 
Rights”, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/New York, 2003, at page 22 .
13 Petra Fourbert, “The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, 
Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law 
International, The Hague/London/New York, 2002, at page 23, paragraph 47, Oddny Mjoll Arnardottir, “Equality 
and Non-Discrimination under the Euroepan Convention on Human Rights”, Martinus Nijhoff Publishers, The 
Hague/London/New York, 2003, at page 27 .
14 Sandra Fredman, Discrimination Law, Oxford University Press, 2002, at page 11 .
15 Ibid, at pages 11-15 .
16 Petra Fourbert, “The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, 
Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law 
International, The Hague/London/New York, 2002, at page 23, paragraph 49 .
17 Petra Fourbert, “The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, 
Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law 
International, The Hague/London/New York, 2002, at page 23, paragraph 47 .
18 Sandra Fredman, Discrimination Law, Oxford University Press, 2002, at pages 11-15 .
19 Petra Fourbert, “The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, 
Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law 
International, The Hague/London/New York, 2002, at page 23, paragraph 47 .
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Angliski vārdam ‘diskriminācija’ ir divas nozīmes – nošķirt vai netaisnīgi nošķirt . Jurisprudencē 
parasti tiek lietota otrā nozīme .20 Tātad arī lingvistiski ‘diskriminācijas aizliegums’ nozīmē atturē-
šanos no netaisnīgas nošķiršanas . Mūsdienu diskriminācijas novēršanas tiesību doktrīnā lieto di-
vus jēdzienus – gan diskriminācijas aizliegums, gan līdztiesības nodrošināšana, kas nozīmē, ka ar 
diskriminācijas aizliegumu ir saprotams ne tikai pienākums izturēties pret personu salīdzināmās 
situācijās vienādi, bet arī atpazīt tās personu grupas, kurām būtībā nav nodrošinātas iespējas nokļūt 
vienādā un salīdzināmā situācijā sabiedrībā pastāvošo sociālo šķēršļu dēļ . Apzinoties šo problēmu, 
diskriminācijas aizlieguma un līdztiesības nodrošināšanas pienākums vairs netiek skatīts tikai kā 
negatīvais pienākums, kas uzliek par pienākumu atturēties no diskriminējošu darbību izdarīšanas . 
Tagad to aizvien biežāk papildina pozitīvais pienākums, veikt darbības, kas nodrošinātu līdztiesību,21 
piemēram, nosakot speciālas tiesības personām ar invaliditāti vai personām, kuras pieder pie vēstu-
riski stigmatizētas etniskās grupas .

20 Petra Fourbert, “The Legal Protection of the Pregnant Worker in the European Community” “Sex Equality, 
Thoughts of Social and Economical Policy and Comparative Leaps to the United States of America”, Kluwer Law 
International, The Hague/London/New York, 2002, at page 30, paragraph 62 .
 Black’s Law Dictionary, 8th edition, Bryan A .Garner Editor in Chief, Thomas West, 2004, at page500, skaidro, 
ka jēdziens “discrimination” nozīmē:
 “The effect of law or established practice that confers privileges on a certain class or that denies privileges 
to a certain class because of race, age, sex, nationality, religion, or handicap” .
21 Oddny Mjoll Arnardottir, “Equality and Non-Discrimination under the Euroepan Convention on Human 
Rights”, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/New York, 2003, M .Bell, L .Waddington, “Reflecting on 
Inequalities in European Equality Law”, European Law Review, Maxwell and Contributors, 2003, Vol .28 No .3, 
p .349 .
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Diskriminācijas aizlieguma princips nacionālajās, starptautiskajās un Eiropas Savienības 
tiesībās 

Diskriminācijas aizlieguma princips, kā vispārējs tiesību princips, un no tā izrietošie pienā-
kumi, ir noteikti gan starptautiskajās, gan nacionālajās tiesībās .

Latvijā diskriminācijas aizlieguma princips ir noteikts Satversmes 91 . pantā . Diskriminācijas 
aizlieguma princips noteikts otrajā daļā, un tas saskaņā ar E . Levita izstrādāto doktrīnu tiek uzska-
tīts par vienlīdzības principa palīgelementu, kas vienlīdzības principu precizē un palīdz piemērot .22

Visi nozīmīgākie starptautiskie cilvēktiesību dokumenti, piemēram, ANO Starptautiskais pakts 
par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (197623), ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, 
sociālām un kultūras tiesībām (1976), EP Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvība aizsardzības kon-
vencija (1953) nosaka pienākumu nodrošināt tajos noteiktās tiesības bez jebkādas diskriminācijas . 
Tā piemēram, ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 2 . panta pirmā 
daļa nosaka:

“Ikviena šā pakta dalībvalsts apņemas respektēt un garantēt visām tās teritorijas ietvaros un tās 
jurisdikcijā esošajām personām šajā paktā atzītās tiesības bez jebkādas atšķirības – neatkarīgi no rases, 
ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelša-
nās, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.” 

Savukārt, EP Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvība aizsardzības konvencijas 14 . pants nosaka:
“Šajā Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminā-

cijas – neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, 
nacionālās vai sociālās izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai 
cita stāvokļa.”

Bez minētājiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, kuri nosaka, ka tajos noteiktās 
tiesības ir jānodrošina bez jebkādas diskriminācijas, ir vēl vairākas konvencijas, kuras nosaka tikai 
pienākumu nodrošināt diskriminācijas izskaušanu . Piemēram, starp ANO cilvēktiesību konvencijām 
ir tādas, kuras ir īpaši paredzētas diskriminācijas pret konkrētu grupu novēršanai . Tādas ir ANO 
Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (1969), ANO Konvencija par 
jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (1981), ANO Konvencija par personu ar invaliditāti 
tiesībām (2008) . Kā norādīts ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām skaidrojošā do-
kumentā, šīs Konvencija būtībā neparedz neko būtiski jaunu, kā jau noteikts ANO Starptautiskais 
pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, 
sociālām un kultūras tiesībām . Tās mērķis ir jau noteiktās tiesības pārformulēt specifiski no cilvēku 
ar invaliditāti perspektīvas, lai nodrošinātu minēto tiesību efektīvāku ieviešanu reālajā dzīvē .24 

Diskriminācijas aizlieguma princips ir arī viens no ES tiesību principiem, kas nostiprināts pat 
vairākos ES primārajos tiesību avotos . 

ESPH25 21 . pants nosaka:
“Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, et-

niskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru 

22 Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamattiesības ., Levits E ., 
91 .panta komentārs, 74 .lpp ., 1 .paragrāfs .
23 Spēkā stāšanās gads .
24 ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām skaidrojošā dokuments, pieejams angļu valodā http://
www .un .org/disabilities/convention/questions .shtml (skatīts 2014 .gada 15 .maijā) .
25 OV C 83, 30 .03 .2010 .
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citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.”

Arī pats LESD26 10 .pants nosaka:
“Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība tiecas apkarot diskrimināciju dzimuma, 

rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.”
Bez minētā ES institūcijas ir pieņēmušas vairākus sekundāros tiesību aktus (direktīvas), kuri 

uzliek par pienākumu novērst diskrimināciju vairākās jomās . Piemēram, Direktīvas 2000/43/EK,27 
2000/78/EK28 un 2006/54/EK29 uzliek par pienākumu novērst jebkādu diskrimināciju nodarbinātības 
jomā dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzi-
mumorientācijas dēļ .

Papildus pienākumam novērst diskrimināciju daudzi starptautiskie tiesību akti nosaka arī pienā-
kumu nodrošināt līdztiesību . Piemēram, ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām un ANO Starptautiskā pakts par ekonomiskajām, sociālām un kultūras tiesībām 3 . pants, LESD 
8 . pants un ESPH 23 . pants uzliek par pienākumu nodrošināt līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem .

Līdz ar to ir secināms, ka diskriminācijas aizlieguma princips kā vispārējs tiesību princips un no 
tā izrietošās tiesības un pienākumi ir nostiprināti daudzos starptautiskajos un ES tiesību dokumen-
tos, kā arī Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos . Turklāt, no minētajiem doku-
mentiem izriet, ka ir nodrošināma ne tikai aizsardzība pret diskrimināciju, t .i ., vienlīdzīga attieksme 
salīdzināmās situācijās, bet arī līdztiesība, t .i ., vienlīdzīgas iespējas, kas bieži ietver pienākumu no-
drošināt atšķirīgas tiesības personu grupām, kuras atrodas atšķirīgā situācijā . 

Minēto apstiprina gan Latvijas tiesu prakse, gan starptautisko tribunālu judikatūra .
Diskriminācijas aizlieguma principa jēdziens ir saprotams kā tāds, kas aptver Aristoteļa 

paradigmā noteiktās situācijas – vienlīdzīgu attieksmi vienādās un salīdzināmās situācijās 
vai atšķirīgu attieksmi būtiski atšķirīgās situācijās. 

Šāda diskriminācijas aizlieguma definīcija tiek piemērota gan Latvijas tiesību sistēmā,30 gan arī 
starptautiskajās tiesībās . 

ECT diskriminācijas jēdzienu ir definējusi sekojoši – diskriminācija rodas situācijās, kurās pret 
personu izturas atšķirīgi bez objektīva un saprātīga attaisnojuma,31 un situācijās, kurās pret personu 
atšķirīgā situācijā izturas vienādi .32

Arī EST ir norādījusi, ka diskriminācijas aizlieguma princips ir pārkāpts gadījumos, kuros salī-
dzināmās situācijās attieksme ir atšķirīga, bet atšķirīgās situācijās vienāda .33

Līdz ar to arī praksē tiek atzīts, ka diskriminācijas aizlieguma princips ietver gan formālo, gan 
reālo līdztiesību jeb prasību pēc vienlīdzīgas attieksmes un līdztiesības . 

26 OV C 83, 30 .03 .2010 .
27 Padomes Direktīvu 2000/43/EK (2000 . gada 29 . jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret perso-
nām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, OV L 180, 19.7.2000., 22./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, 
PT, FI, SV); Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 20 Sējums 01 Lpp. 23 – 27.
28 Padomes Direktīvu 2000/78/EK (2000 . gada 27 . novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attiek-
smei pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, 
SV);  Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 79 – 85.
29 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/54/EK (2006 . gada 5 . jūlijs) par tāda principa īstenošanu, 
kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautāju-
mos (pārstrādāta versija), OV L 204, 26.7.2006., 23./36. lpp.
30 Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamattiesības ., Levits E ., 
91 .panta komentārs, 105 .lpp ., 120 .paragrāfs .
31 Piemēram, skatīt ECT spriedumu lietā Adulaziz, Cabales un Balkandali pret Apvienoto Karalisti, pieteikumu 
Nr .9214/80, 9473/81, 9474/81 (28 .05 .1985 .) .
32 Piemēram, skatīt ECT spriedumu lietā Thlimmenos pret Grieķiju, pieteikuma Nr . 34396/97 (06 .04 .2000 .), 
46 .paragrāfs .
33 Piemēram, skatīt EST spriedumu lietā C-17/05 B .F . Cadman v Health & Safety Executive, [2006] ICR 1623, 
28 .paragrāfs .
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Diskriminācijas aizlieguma principa tvērums un iedarbība

Satversmes 91 .pantā noteiktais vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma princips ir saistošs 
valsts varai, t .i ., visiem trim valsts varas atzariem visās dzīves jomās . Savukārt privātpersonām tas 
ir saistošs tikai tajā gadījumā, ja diskriminācijas aizliegums noteikts konkrētā likumā, kas regulē 
kādu no dzīves jomām, un diskriminācija ir aizliegta uz konkrēta, likumā noteikta diskriminācijas 
aizlieguma pamata . 

Diskriminācijas aizlieguma princips privāttiesību jomā būtībā ierobežo privātautonomijas 
principu, t .i ., personas tiesības brīvi rīkoties pēc saviem uzskatiem34 (līgumu slēgšanas brīvība) ir 
ierobežotas ar aizliegumu izvēlēties, piemēram, savu darījumu partneri atkarībā no etniskās piede-
rības vai dzimuma . Šāds aizliegums noteikts, piemēram, darba tiesisko attiecību jomā,35 preču un 
pakalpojumu sniegšanas jomā .36 

Diskriminācijas aizlieguma princips netiek piemērots patstāvīgi, bet gan kopā ar kādu citu jau 
eksistējošu tiesību normu .37

Diskriminācijas aizlieguma princips parasti attiecas uz fizisku personu, tomēr nav izslēgts, ka 
tas attiecas arī uz juridisku personu .38 Piemēram, Direktīvas 2004/43/EK preambulas 16 .punkts no-
saka, valstīm, kur tas nepieciešams, ir nosakāma arī juridisko personu aizsardzība pret diskriminā-
ciju rases un etniskās piederības dēļ . 

Saskaņā ar Satversmes 89 .pantu Satversmes 91 .pants ir interpretējams atbilstoši Latvijai sais-
tošiem starptautiskajiem līgumiem . Līdz ar to Satversmes 91 .pantā noteiktais diskriminācijas aizlie-
guma princips ietver gan nacionālo, gan starptautisko tiesisko regulējumu .

Bez minētā Latvijas tiesību sistēma tiek uzskatīta par monismam piederošu .39 Tas nozīmē, ka Lat-
vijai saistošie starptautiskie līgumi ir uzskatāmi par Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļu nevis atsevišķu 
sistēmu . Līdz ar to, lai arī pamatā starptautiskie līgumi uzliek pienākumus valstij, tomēr neizslēdz ie-
spēju uz tiem atsaukties strīdos starp privātpersonām, ja starptautiskais līgums piešķir personām kon-
krētas materiālās tiesības .40 Nav vienots viedoklis, vai uz starptautiskajos līgumos noteiktajām tiesībām 
strīdos starp privātpersonām var atsaukties tieši . Tai pat laikā ir skaidrs, ka visiem valsts varas atzariem 
un it sevišķi tiesai, ir saistoši starptautiskie tiesību avoti, interpretējot nacionālās tiesību normas .41 

ES tiesību iedarbības un arī attiecīgi tās dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas 
tiesību iedarbība atšķiras no klasisko starptautisko tiesību iedarbības nacionālajā tiesību sistēmā .

ES tiesību avoti iedalās primārajos un sekundārajos jeb atvasinātajos tiesību aktos .
ES primārie tiesību akti ir ES Līgumi – Līgums par Eiropas Savienību, LESD42 un Atomenerģijas 

Kopienas līgums . ES Līgumi nosaka ES tiesisko statusu, kā arī ES kompetences robežas, t .i ., to kom-
petenci, kuru Dalībvalstis ir ES deleģējušas un kuras robežās ES ir tiesības rīkoties . Parasti ES rīcība 
savas kompetences ietvaros izpaužas kā sekundāro jeb atvasināto tiesību aktu pieņemšana .

34 Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamattiesības ., Levits E ., 
91 .panta komentārs, 92 .lpp ., 66 .-67 .paragrāfs .
35 Piemēram, skatīt Darba likuma (LV Nr .105, 06 .07 .2001 .) 7 ., 29 .pantu .
36 Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (LV Nr .104/105,01 .04 .1999 .) 3 .1pants .
37 Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamattiesības ., Levits E ., 
91 .panta komentārs, 75 .lpp ., 4 .paragrāfs .
38 Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamattiesības ., Levits E ., 
91 .panta komentārs, 90 .lpp ., 59 .paragrāfs .
39 Malanczuk P ., Akerhurst’s Modern Introduction to International Law, 7th edition, Routledge, 1997, 63 .lpp .
40 Parasti tās ir cilvēktiesību 1 .paaudzei pieskaitāmās tiesības, t .i ., pilsoniskās un politiskās tiesības, kā arī 
dažas 2 .paaudzei piederošās ekonomiskās un sociālās tiesības, tādas kā, piemēram, kolektīvās un darba tiesības .
41 Piemēram, skatīt Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamat-
tiesības ., Rudevskis J ., 91 .panta komentārs, 38 .-39 .lpp ., 65 .-67 .paragrāfs .
42 OV C 83, 30 .03 .2010 .
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Juridiski saistošie sekundārie tiesību akti ES ir regulas, direktīvas un lēmumi, bet juridiski ne-
saistošie jeb ieteikumtiesību dokumenti ir ieteikumi un atzinumi .43

LESD 288 .pants nosaka sekojošas sekundāro jeb atvasināto tiesību aktu definīcijas:
“Regulas ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās 
dalībvalstīs.
Direktīvas tām dalībvalstīm, kurām tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo 
rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes. 
Lēmumi uzliek saistības kopumā. Lēmumi, kuros ir norādīti konkrēti adresāti, ir saistoši tikai 
šiem adresātiem.
Ieteikumi un atzinumi neuzliek saistības.”

No LESD 288 .panta definīcijām izriet, ka regulas un direktīvas, atšķirībā no lēmumiem, kas ir 
saistoši tikai konkrētam adresātam, satur tiesības un pienākumus, kas ir adresēti abstraktam sub-
jektu lokam, t .i ., piemēram, uzņēmējiem, darba devējiem, darbiniekiem .

Regulas atšķirībā no direktīvām ir piemērojamas visā ES teritorijā pēc to spēkā stāšanās . Tās 
attiecas uz visiem subjektiem, kas attiecīgi definēti katrā no regulām . Savukārt direktīvas ir adresē-
tas Dalībvalstīm un direktīvās noteiktās subjektiem adresētas tiesības un pienākumi kļūst saistoši 
tikai pēc direktīvu ieviešanas Dalībvalstu tiesību aktos . Dalībvalstīm direktīvu ieviešanai tiek dots 
konkrēts termiņš . 

Ja Dalībvalsts direktīvu noteiktā termiņā neievieš, tad tai jārēķinās ar vismaz trīs veidu sekām:
• Eiropas Komisija var pret Dalībvalsti uzsākt pārkāpuma procedūru, kas var noslēgties ar 

soda naudas uzlikšanu;44

• privātpersonas, ceļot prasību nacionālajā tiesā, var prasīt piemērot neieviesto direktīvu 
tieši;45

• privātpersonas, ceļot prasību nacionālajā tiesā, var prasīt valstij kompensēt zaudējumu, 
kas radies laikā neieviestas direktīvas dēļ .46 

Vēl pieminams netiešās iedarbības princips, kas uzliek par pienākumu interpretēt nacionālos 
tiesību aktus pēc iespējas atbilstoši direktīvām, proti, tā, lai tiktu sasniegts direktīvā noteiktais mēr-
ķis . Šis princips ir piemērojams arī strīdos starp privātpersonām . Tā piemērošana neizslēdz iespēju, 

43 LESD 288 .pants .
44 LESD 258 . un 260 .pants .
45 Tiešās iedarbības princips: lai persona varētu vērsties nacionālā tiesā balstoties tieši uz direktīvā noteiktās 
tiesībām, tām jāatbilst vairākiem kritērijiem . Direktīvā noteiktām tiesībām ir skaidri: (1) jāidentificē personu 
loks, kurām tā piešķir tiesības; (2) piešķirto tiesību saturs; (3) persona, kura ir atbildīga par šo tiesību nodroši-
nāšanu . (EST spriedums apvienotās lietās C-6/90 un C-9/90, Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others 
v Italian Republic, European Court reports 1991 Page I-05357) . Tiešās iedarbības princips piemīt arī LESD vairā-
kiem pantiem, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem (EST spriedums lietā 26/62, NV Algemene Transport- 
en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration, European Court 
reports, English special edition Page 00001 (nav pieejama latviešu valodā)). Taču tas attiecas tikai uz prasībām, 
kurās atbildētājs ir valsts vai pašvaldība, to institūcijas vai tām piederošas komercsabiedrības . Prasību saskaņā 
ar tiešās iedarbības principu nevar vērst pret atbildētāju – privātpersonu (fizisku vai juridisku), jo par direktīvas 
ieviešanu ir atbildīga Dalībvalsts, tādējādi nevar prasīt šādu atbildību no privātpersonas . (EST spriedums lietā 
188/89, A . Foster and others v British Gas plc ., European Court reports 1990 Page I-03313).
46 Lai prasītu kompensāciju no valsts saskaņā ar valsts atbildības principu personai ir jāpierāda sekojošais: (1) 
pārkāptā norma bija domāta, lai piešķirtu tiesības privātpersonai; (2) tiesību pārkāpums ir pietiekoši nopietns; 
(3) pastāv cēlonisks sakars starp noradītiem zaudējumiem (kaitējumu) un ES saistību neizpildi (EST sprie-
dums apvienotās lietas C-6/90 un C-9/90, Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v Italian Republic, 
European Court reports 1991 Page I-05357) . Par ES saistību pārkāpumu var būt atbildīgs gan likumdevēja vara, 
gan izpildvara, gan tiesu vara . Par pietiekami nopietnu ES saistību pārkāpumu tiek uzskatīts gadījums, kad 
valsts nav ievērojusi EKT judikatūru . (EST spriedums apvienotās lietās C-46/93 un C-48/93, Brasserie du Pźc-
heur SA v Bundesrepublik Deutschland and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame 
Ltd and others, European Court reports 1996 Page I-01029) .
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ka privātpersonai ir jāatbild par tādu ES tiesību pārkāpumu, kuras valsts nav pienācīgi ieviesusi 
nacionālajos normatīvajos aktos .47

Būtisks ES tiesību avots ir EST judikatūra . Tas ir būtisks tādēļ, ka EST judikatūra sniedz ES tie-
sību interpretāciju .48 Tas ir gluži tāpat, kā, piemērojot Latvijas nacionālās tiesību normas, ir ņemama 
vērā Augstākās tiesas Senāta noteiktā tiesību normu interpretācija, piemērojot ES tiesību normas, ir 
obligāti ņemama vērā EST sniegtā ES tiesību interpretācija .

ES tiesībās diskriminācijas aizlieguma princips ir saistošs visām ES institūcijām un Dalībvalstīm 
ciktāl tās darbojas ES kompetences jomā, visās jomās . Savukārt diskriminācijas aizliegumu attiecībās 
starp privātpersonām nosaka sekundārie tiesību avoti, kuri attiecīgi definē, kurās jomās un uz kādu 
diskriminācijas pazīmju pamata diskriminācija ir aizliegta . Piemēram, Direktīva 2000/43/EK aizliedz 
diskrimināciju rases un etniskās piederības dēļ nodarbinātībā, sociālās drošības, izglītības un veselī-
bas aprūpes jomā, savukārt Direktīva 2006/54/EK nosaka diskriminācijas aizliegumu uz dzimumam 
pamata nodarbinātības jomā . Minētājās direktīvās noteiktās tiesības kļūst saistošas attiecībās starp 
valsti un privātpersonu līdz ar tās ieviešanas termiņa notecēšanu . Savukārt attiecībās starp privāt-
personām direktīvās noteiktās tiesības kļūst saistošas līdz ar to ieviešanu nacionālajos tiesību aktos .

ES dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas tiesības atšķiras no nacionālajām un 
starptautiskajām diskriminācijas novēršanas tiesībām ar to, ka tām ir ļoti augsta detalizētības pa-
kāpe . Proti, tās detalizēti definē gan diskriminācijas veidus, gan arī situācijas, kurās nodrošināma 
līdztiesība . Tāpat svarīgi ir tas, ka ES tiesību realizācijai ir nodrošināmi efektīvi tiesību aizsardzības 
līdzekļi un sankcijas .49 Līdz ar to caurmērā ES dzimumu līdztiesības un diskriminācijas novēršanas 
tiesību realizēšanai pastāv efektīvāki tiesību aizsardzības līdzekļi un sankcijas, nekā attiecībā uz 
nacionālo un starptautisko diskriminācijas novēršanas tiesību realizāciju . Piemēram, gan nodarbi-
nātības, gan publisku preču un pakalpojumu sniegšanas jomā, kas ir attiecīgi ES diskriminācijas 
novēršanas tiesības, ir paredzēts gan tā sauktais apgrieztais pierādīšanas pienākuma princips, gan 
arī tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu .50

Diskriminācijas aizlieguma pazīmes

Diskriminācijas aizlieguma pazīmes, t .i ., pazīmes, uz kuru pamata mazāk labvēlīga attieksme 
ir aizliegta, parasti ir tā saucamās ‘sociāli jūtīgās’ pazīmes . Tās ir tādas, kuras personai praktiski nav 
iespējams mainīt, piemēram, dzimums, etniskā piederība . Sabiedrībai attīstoties, šo pazīmju skaits 

47 EST spriedums lietā 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen, European 
Court reports 1984 page 01891; EST spriedums lietā C-555/07, Seda Kücükdeveci pret Swedex GmbH & Co . KG ., 
OV C 63, 13 .03 .2010 .4 .lpp . Piemēram, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa 2005 .gada 29 .aprīļa spriedumā lietā 
Nr .C 32242904047505, C-475/3 par diskrimināciju, nepieņemot pretendentu darbā seksuālās orientācijas dēļ, 
interpretēja Darba likuma 29 .panta devītās daļas vārdus, kas aizliedz diskriminēt vairāku konkrētu pazīmju dēļ 
un arī “citu apstākļu” dēļ, interpretēja jēdzienu “citi apstākļi” kā seksuālo orientāciju ietverošus saskaņa ar tajā 
laikā vēl neieviestās Direktīvas 2000/78 prasībām .
48 Saskaņā ar LES 19 .pantu tikai EST ir tiesības interpretēt ES tiesības . Šādas tiesības ir piešķirtas tikai EST no-
lūkā nodrošināt vienveidīgu ES tiesību interpretāciju un piemērošanu . Lai gan formāli EST spriedumi attiecas 
uz tiem, kuriem tie ir adresēti, tomēr pēc būtības šajos spriedumos sniegtā ES tiesību interpretācija ir saistoša 
arī pārējiem tiesību subjektiem ES, jo EST judikatūras neievērošana var novest pie tiesiskām sekām – Dalībval-
stīm (valsts un pašvaldību institūciju visiem konstitucionālās valsts varas atzariem) caur pārkāpuma procedūru 
vai pret valsti celtu prasību tiesā par valsts atbildību zaudējumu nodarīšana, savukārt, privātpersonām var nāk-
ties nest atbildību nacionālās tiesas priekšā pret to vērstā tiesvedības procesā, kur privātpersona ir piemērojusi 
nacionālo tiesību normu neatbilstoši tās interpretācijai, kas izriet no EST judikatūras .
49 Piemēram, skatīt EST spriedums lietās 14/83, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-
Westfalen, European Court reports 1984 page 01891, 68/88, Commission of the European Communities v Hel- 68/88, Commission of the European Communities v Hel-
lenic Republic ., European Court reports 1989 Page 02965.
50 Sīkāk skatīt, Dupate K ., Latvijas tiesu prakse diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma lietās darba tiesiskajās 
attiecībās, Tiesībsargs, Rīga, 2007 .
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pieaug, un tas savukārt atspoguļo ‘sabiedrības pieaugošo jūtīgumu pret atšķirīgu attieksmi dažādās 
jomās’ .51 

Piemēram, salīdzinoši nesen ES tiesībās ir atzīti tādi diskriminācijas aizlieguma pamati kā ve-
cums, seksuālā orientācija, ģenētiskā iedzimtība .52 ECT tiesa ir atzinusi arī par diskriminācijas aiz-
lieguma pamatu dzimšanas statusu, t .i ., dzimšana laulībā vai ārlaulībā .53

Ņemot vērā to, ka diskriminācijas pazīmju skaits laika gaitā aug, normatīvie akti, kas to no-
saka, vai nu diskriminācijas aizlieguma pazīmes nemin,54 atstāj diskriminācijas aizlieguma pazīmju 
uzskaitījumu atvērtu,55 vai arī justīcijas institūcijas attiecīgi sniedz paplašinātu interpretāciju, kas 
izriet ārpus tiesību aktā minētā diskriminācijas aizlieguma pazīmju uzskaitījuma .56 

Parasti atvērts pazīmju uzskaitījums, kurš ļauj laika gaitā pievienot jaunas diskriminācijas aiz-
lieguma pazīmes ar justīciju interpretācijas palīdzību, attiecas uz vertikālām attiecībām jeb attiecī-
bām starp valsti un indivīdu . Tajā pašā laikā diskriminācijas aizlieguma pazīmju uzskaitījums tiesību 
avotos, kas regulē attiecības starp privātpersonām, parasti ir konkrēts . 

Arī ES diskriminācijas novēršanas tiesības, kuras attiecas uz attiecībām starp privātpersonām, 
nosaka diskriminācijas aizliegumu tikai konkrēti uz sešu diskriminācijas pazīmju pamata – dzimums, 
rase un etniskā piederība, invaliditāte, vecums, reliģiskā vai cita pārliecība un seksuālā orientācija .

Dzimums kā diskriminācijas aizlieguma pamats ietver sevī aizsardzību pret diskrimināciju ne 
tikai bioloģiskā, bet arī sociālā dzimuma dēļ . Ar bioloģisko dzimumu saprot dzimumu zinātniski 
pamatotās bioloģiskās atšķirības, piemēram, atšķirīgās hormonālās sistēmas, bet ar sociālo – pašas 
sabiedrības aizspriedumus par sieviešu un vīriešu uzvedības standartiem un spējām, piemēram, da-
lījumu ‘sieviešu’ un ‘vīriešu’ profesijās, uzskatu, ka sievietes ir emocionālas, bet vīriešiem nepiedien 
raudāt, vai ka sievietēm ir iedzimtas labākas aprūpes spējas, bet vīriešiem ir loģiskākas spriešanas 
spējas .57 Pamatā diskriminācija dzimuma dēļ rodas tieši atšķirīgā sociālā dzimuma dēļ, kad viena 
dzimuma pārstāvis tiek vērtēts kā nespējīgs veikt pretējam dzimumam ‘piedēvētas’ funkcijas, pie-
mēram, kurinātāja darbā netiek pieņemta sieviete, jo tā nav tipiska ‘sieviešu’ profesija .58

Par diskrimināciju dzimuma dēļ EST ir atzinusi arī mazāk labvēlīgu izturēšanos pret personu 
saistībā ar dzimuma maiņu .59

Rase un etniskā piederība tiek uzskatīta par vienotu diskriminācijas aizlieguma pazīmi, jo 
bieži vien šīs pazīmes ir grūti nošķiramas . Rase kā diskriminācijas aizlieguma pamats attiecas ne 
tikai uz atšķirīgu ādas krāsu, bet arī uz atšķirīgu izskatu . Savukārt atšķirīgs izskats nereti tiek sais-
tīts ar kādu etnisko piederību, piemēram, romu tautības personas visbiežāk ārēji ir atšķiramas no 
citu etnisko grupu pārstāvjiem, un nereti vienkārši ārējais izskats ir pamats mazāk labvēlīgai at-
tieksmei pret šo etnisko grupu . Uz personas atšķirīgo rasi un etnisko piederību var norādīt vairāki 
faktori, piemēram, uzvedība, kas saistīta ar attiecīgās etniskās grupas kultūru un tradīcijām, kā arī 
valoda .60 Ja mazāk labvēlīgas attieksmes iemels ir kāds no šiem faktoriem, tad situācija ir skatāma 
51 Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamattiesības ., Levits E ., 
91 .panta komentārs, 98 .lpp ., 89 .paragrāfs .
52 ESPH 21 .pants .
53 ECT spriedums lietā Marckx pret Beļģiju, pieteikuma Nr .6833/74, 13 .06 .1979 .
54 Piemēram, Satversmes 91 .pants .
55 Piemēram, Darba likuma 29 .panta devītā daļa nosauc gan konkrētas diskriminācijas aizlieguma pazīmes, 
gan arī paredz ‘citus apstākļus’, uz kuru pamata persona var tikt diskriminēta .
56 Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak, Theory and Practice of the European Convention 
on Human Rights, 4th edition, Intersentia, Antverpen - Oxford, 2006, page 1050 .
57 Dagmar Schiek, Lisa Waddington, Mark Bell, Non-Discrimination Law, Cases, Material and Text on National, 
Supranational and International level, Hart Publishing, 2007, 70 .-71 .lpp .
58 Sīkāk skatīt, Dupate K ., Latvijas tiesu prakse diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma lietās darba tiesiskajās 
attiecībās, Tiesībsargs, Rīga, 2007 .
59 EST spriedums lietā C-249/96, Grant v South-West Trains Ltd 1998 ECR I-621 .
60 Dagmar Schiek, Lisa Waddington, Mark Bell, Non-Discrimination Law, Cases, Material and Text on National, 
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diskriminācijas rases un etniskās piederības kontekstā . Pastāv formālā un sociālā etniskā piederība . 
Formālā etniskā piederība it tā, kura atspoguļojas valsts datu reģistros par personu, bet sociālā 
etniskā piederība atspoguļo personas pašas sajūtu par piederību kādai etniskai grupai . Formālā un 
sociālā etniskā piederība var atšķirties . Tas, it sevišķi, raksturīgi ir Latvijā, kur dzīvo dažādu etnisko 
grupu personas un ir daudz etniski jauktu ģimeņu . Piemēram, bērnam dzimstot Iedzīvotāju reģistrā 
tiek norādīta tēva formālā etniskā piederība – latvietis, bet faktiski pēc vecāku šķiršanās bērnu uz-
audzina māte poliete, kā rezultātā bērns var sociāli daudz vairāk justies piederīgs poļu kultūrai un 
tradīcijām, lai gan formāli viņš ir latvietis . Par diskrimināciju etniskās piederības dēļ tiks uzskatīta 
situācija, kurā pret personu ir izturējušies sliktāk gan formālās, gan sociālās etniskās piederības dēļ . 
Tāpat diskriminācija būs gadījumā, ja pret personu izturējušies sliktāk, jo kļūdaini prezumējuši, ka 
persona pieder kādai konkrētai etniskai grupai . Piemēram, darba devējs nepieņem darbā personu, 
jo uzskata, ka viņš ir romu tautības, lai arī gan formāli, gan sociāli persona pieder citai etniskajai 
grupai .

Invaliditātes jēdzienu ES tiesībās interpretē atbilstoši ANO Konvencijai par personu ar invali-
ditāti tiesībām . Ņemot vērā to, ka Direktīva 2000/78/EK attiecas uz nodarbinātības jomu, EST no-
sprieda, ka:

“[..] jēdziens “invaliditāte” ir jāuzskata par tādu, kas ietver ierobežojumu, kas it īpaši izriet no fi-
ziskiem, mentāliem vai psihiskiem traucējumiem, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt 
attiecīgās personas līdzdalību profesionālajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem.”61

No minētā izriet, ka ar jēdzienu “invaliditāte” diskriminācijas novēršanas tiesību izpratnē ir 
daudz plašāks, nekā šis jēdziens parasti ir definēts nacionālajās tiesībās . Vēsturiski invaliditātes de-
finīcija nacionālajās tiesības ir tikusi iekļauta tieši tiesību noteikšanai sociālās drošības jomā . Pa-
rasti šīs definīcijas ir vērstas uz to, lai noteiktu darbspēju zudumu . Līdz ar to šīs nacionālo tiesību 
definīcijas ir mērķētas uz to, lai noteiktu, kas ir invaliditāte medicīniskā nozīmē . Savukārt gan ANO 
Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, gan arī Direktīvas 2000/78/EK definīcija ir noteikta, 
lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas visās dzīves jomās, ko ir iespējams izdarīt 
tikai tad, ja definīcija identificē sociālo šķēršļu, kuri ir par iemeslu nevienlīdzīgām iespējām, esamī-
bas faktu . Līdz ar to minētajām invaliditātes definīcijām ir atšķirīgi mērķi .62

Lai gan EST pamatā ir skatījusi lietas tikai attiecībā uz darba tiesisko attiecību izbeigšanu sais-
tībā ar tiesību uz vecuma pensiju iestāšanos, tomēr zinātnieki vienprātīgi norāda, ka ar diskriminā-
cijas aizlieguma pazīmi ‘vecums’ ir aizsargātas ne tikai gados vecākas personas, bet jebkura vecuma 
personas, ja iemesls mazāk labvēlīgai attieksmei ir bijis kāds konkrēts vecums .63 

Direktīva 2000/78/EK nesniedz definīciju, kas ir reliģiskā vai cita pārliecība . Tāpat EST to nav 
sniegusi savā judikatūrā, tomēr, vadoties no judikatūras attiecībā uz invaliditātes jēdzienu, šim jē-
dzienam būtu jābūt vienotam ES līmenī .64 Attiecīgi Dalībvalstīm nav tiesību noteikt pašām savu re-
liģiskās vai citas pārliecības definīciju . Taču kamēr ES jēdzienu nav nodefinējusi, Dalībvalstis visbie-
žāk vadās no Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā noteiktā reliģiskās vai citas pārliecības jēdziena, 

Supranational and International level, Hart Publishing, 2007, 44 .-45 .lpp .
61 Turpat, 38 . punkts .
62 Piemēram, sk . Schiek D ., Waddington L ., Bell M ., Non-Discrimination Law, Cases, Material and Text on 
National, Supranational and International level . Hart Publishing, 2007, pp . 128-129; Evelyn E . EU Anti-Discri-
mination Law . Oxford University Press, 2005, 35 .lpp .
63 Schiek D ., Waddington L ., Bell M ., Non-Discrimination Law, Cases, Material and Text on National, Supra-
national and International level . Hart Publishing, 2007, pp . 128-129; Evelyn E . EU Anti-Discrimination Law . 
Oxford University Press, 2005, 148-149 .lpp .
64 Skatīt EST spriedumu attiecībā uz vienotu invaliditātes jēdzienu apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11, 
K Danmark, kas rīkojas Jette Ring vārdā, pret Dansk Almennyttigt Boligselskab DAB un HK Danmark, kas rīkojas 
Lone Skouboe Werge vārdā, pret Pro Display A/S, pieejams http://curia .europa .eu/juris/liste .jsf?language=lv&td
=ALL&jur=C,T,F&num=335/11 (aplūkots 06 .01 .2014 .) 38 .punkts .
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kurā tā sniedz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencijas 9 .pantā noteiktās 
reliģiskās vai citas pārliecības brīvību .

Eiropas Cilvēktiesību tiesas sniegtā reliģiskās pārliecības jēdziena interpretācija ir visai plaša .65 
Tā norādījusi, ka reliģijai ir jābūt “pietiekami identificējamai” .66

Tajā pašā laikā visai problemātiska ir jēdziena “cita pārliecība” definēšana . Kā norāda zinātnieki, 
vai jēdzienam “cita pārliecība” būtu jāietver sevī tikai reliģisko pārliecību vai arī cita veida pārliecības, 
piemēram, politisko pārliecību?67 Kā atzinusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa “pārliecība” varētu būt uz-
skatu kopums, kurš ir sasniedzis zināmu neapstrīdamību, nopietnību, vienotību un nozīmi . Piemēram, 
ECT ir atzinusi par pārliecību vegānismu, ateismu, pacifismu,68 bet izslēgusi politisko pārliecību .69

Arī jēdziens “seksuālā orientācija” nav ES tiesību avotos definēts, tomēr vairākums ES dalībvalstu 
ir minēto normu ieviesušas, ar to saprotot simetrisku aizsardzību pret diskrimināciju seksuālās orien-
tācijas dēļ, t .i ., aizsargājot gan homoseksuālas, gan biseksuālas, gan heteroseksuālās personas, lai gan 
visbiežāk no mazāk labvēlīgas attieksmes seksuālās orientācijas dēļ cieš tieši pirmās divas grupas .70

Diskriminācijas veidi

Diskriminācija var izpausties dažādos veidos . Parasti starptautiskie tiesību dokumenti nesniedz 
dažādu diskriminācijas veidu definīcijas, vien nosaka, ka diskriminācija ir situācijā, kur mazāk labvē-
līgas attieksmes iemesls ir kāda no diskriminācijas aizlieguma pazīmēm .

Diskriminācijas veidi un to definīcijas ir noteiktas ES dzimumu līdztiesības un diskriminācijas 
novēršanas direktīvās .71 Tās definē tādus diskriminācijas veidus kā tiešā, netiešā diskriminācija, aiz-
skaršana, seksuālā aizskaršana, norādījums diskriminēt un nelabvēlīgu seku radīšanas aizliegums 
jeb viktimizācija . Šo definīciju piemērošanu ir skaidrojusi arī EST savā judikatūrā, kā arī EST ir no-
teikusi arī vēl vienu diskriminācijas veidu – diskriminācija asociācijas dēļ . 

65 Emmanuelle Bribosa, Isabelle Ririvere, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, 
In search of a balance between the right to equality and other fundamental rights, European Commission, February 
2010, 49 .lpp .
66 Emmanuelle Bribosa, Isabelle Ririvere, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, 
In search of a balance between the right to equality and other fundamental rights, European Commission, February 
2010, 49 .lpp ., atsaucoties uz ECT spriedumu H .R ., X pret Apvienoto Karalisti, 1997 .gada 4 .oktobra spriedums 
(Pieteikuma Nr .7291/75) .
67 Emmanuelle Bribosa, Isabelle Ririvere, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, 
In search of a balance between the right to equality and other fundamental rights, European Commission, February 
2010, 50 .lpp .
68 Emmanuelle Bribosa, Isabelle Ririvere, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, 
In search of a balance between the right to equality and other fundamental rights, European Commission, February 
2010, 50 .lpp .
69 ECT spriedums lietās Campbell un Cosans pret Apvienoto Karalisti, 1982 .gada 25 .februāris (Pieteikuma 
Nr .7511/76 un 7743/76) .
70 Schiek D ., Waddington L ., Bell M ., Non-Discrimination Law, Cases, Material and Text on National, Supra-
national and International level . Hart Publishing, 2007, pp . 128-129; Evelyn E . EU Anti-Discrimination Law . 
Oxford University Press, 2005, 83 .lpp .
71 Padomes Direktīvu 2000/43/EK (2000 . gada 29 . jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret perso-
nām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, OV L 180, 19.7.2000., 22./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, 
PT, FI, SV); Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 20 Sējums 01 Lpp. 23 – 27; Padomes Direktīvu 2000/78/EK 
(2000 . gada 27 . novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profe-
siju, OV L 303, 2.12.2000., 16./22. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV);  Īpašais izdevums latviešu valodā: 
Nodaļa 05 Sējums 04 Lpp. 79 – 85; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/54/EK (2006 . gada 5 . jūlijs) 
par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodar-
binātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija), OV L 204, 26.7.2006., 23./36. lpp.; Padomes Direktīvu 
2004/113/EK (2004 . gada 13 . decembris), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem 
un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;  OV L 
373, 21.12.2004., 37./43. lpp.
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Tiešā diskriminācija

Tieša diskriminācija ir gadījumā, kur pret personu izturas sliktāk diskriminācijas aizlieguma 
pazīmes dēļ nekā izturas, izturējās vai varētu izturēties pret personu, kas atrodas salīdzināmā situ-
ācijā . Tiešās diskriminācijas attaisnošana ES tiesībās nav iespējama .

EST savā judikatūrā ir noteikusi, ka sliktāka izturēšanās grūtniecības vai maternitātes (pēc-
dzemdību periods un periods, kurā sieviete bērnu baro ar krūti) dēļ vienmēr ir atzīstama par tiešo 
diskrimināciju uz dzimuma pamata .72 Līdz ar to nepieņemšana darbā, sliktāku darba apstākļu no-
teikšana vai atlaišana grūtniecības vai maternitātes dēļ būs tieša diskriminācija uz dzimuma pa-
mata . Tāpat tiešā diskriminācija uz dzimuma pamata būs gadījumā, ja pret grūtnieci vai sievieti 
maternitātes periodā izturas sliktāk saistībā ar viņas tiesībām uz īpašiem darba apstākļiem .73

EST par tieši diskriminējošām ir atzinusi arī normas, kas bija formulētas dzimumneitrāli, bet 
reāli attiecās uz darbinieku grupu, kas sastāvēja tikai no viena dzimuma personām .74

Netiešā diskriminācija

Netiešā diskriminācija būs gadījumā, kur neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse rada, ir radījis 
vai varētu radīt mazāk labvēlīgu attieksmi pret personu, kurai piemīt kāda no diskriminācijas aizlie-
guma pazīmēm .75 

Netiešās diskriminācijas jēdziens ir ieviests no anglosakšu tiesību sistēmas, tādēļ netiešās dis-
kriminācijas konstatēšana rada problēmas kontinentālās tiesību sistēmas valstīs .76 

Netiešo diskrimināciju, it sevišķi uz dzimuma pamata, nereti var pierādīt ar statistikas datu 
palīdzību .77 

Piemēram, netiešā diskriminācija uz dzimuma pamata būs gadījumā, kur ar darba koplīgumu kādai 
darbinieku grupai tiek noteiktas papildu tiesības, un dati rāda, ka šī darbinieku grupa pārsvarā sastāv no 
vīriešiem, kamēr citas darbinieku grupas – pārsvarā no sievietēm. 

Netiešo diskrimināciju var attaisnot, ja netieši diskriminējošu nosacījumu pamatā ir objektīvi 
apsvērumi, kas ir samērīgi, t .i ., tie ir pamatoti ar leģitīmu mērķi un līdzekļi šī mērķa sasniegšanai ir 
piemēroti un nepieciešami .

Aizskaršana, seksuālā aizskaršana, norādījums diskriminēt un viktimizācijas aizliegums jeb 

aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas

Par diskrimināciju ir uzskatāma personas aizskaršana, seksuālā aizskaršana jeb uzmākšanās un 
norādījums diskriminēt, ja šādas darbības veiktas saistībā ar to, ka personai piemīt kāda no diskri-
minācijas aizlieguma pazīmēm .

Piemēram, diskriminācija būs situācijā, kur persona tiek aizskarta no savu kolēģu vai darba devēja 
puses etniskās izcelsmes dēļ.

Lai konstatētu personas aizskaršanu, nav svarīgs aizskārēja nodoms, bet gan tas, ka aizskartā 
persona kādas darbības ir uztvērusi kā aizskarošas . Nereti aizskaršana notiek kolēģiem stāstot kādas 

72 Piemēram, skatīt EST spriedumus lietās C-177/88, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v Stichtig Vormings-
centrum voor Jong Volwassen (VJV-Centrum) Plus, (1990) ECR page I-03941, C-207/98, Silke-Karin Mahlburg 
and Land Meklenburg-Vorpommern, ECR 2000 I-549 .
73 Piemēram, skatīt EKT lietu C-207/98, Silke-Karin Mahlburg and Land Meklenburg-Vorpommern, ECR 2000 
I-549 .
74 EST spriedums lietā C-196/02, Vasiliki Nikoloudi v Organismos Tilepikinonion Ellados AE, OJ C 106, 
30 .04 .2005 ., p .1 .
75 Definīcijas skatīt Direktīvās 2000/43/EK, 2000/78/EK, 2006/54/EK,2004/113/EK .
76 Catherine Barnard, Bob Hepple, Substantive equality, Cambridge Law Journal, November 2000, 59(3), pages 
562-585 .
77 Skatīt Direktīvas 2000/43/EK, 2000/78/EK, 2006/54/EK ., 2004/113/EK un EST spriedumu lietā C-167/97, Re-
gina v Secretary of State for Employment, ex parte Nicole Seymour-Smith and Laura Perez, ECR 1998 Page 
I-05199 .
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divdomīgas anekdotes vai “it kā” jokojot,78 tādēļ uzņēmumu vadošajam personālam ir pienākums 
pievērst uzmanību videi un attiecībām, kas valda starp darbiniekiem un vadību .

Seksuālā uzmākšanās var izpausties ne tikai fiziskās darbībās, bet arī mutvārdos un rakstveidā . 
Piemēram, sūtot īsziņas mobilā telefonā vai uzmācīga rakstura e-pasta sūtījumus . Arī šeit izšķirošais 
diskriminācijas konstatēšanā ir fakts, ka adresātam šāda “uzmanības pievēršana” ir nepatīkama .79 

ES tiesības arī atzīst par vienu no diskriminācijas veidiem viktimizāciju jeb aizliegumu radīt 
nelabvēlīgas sekas gadījumā, ja persona pieprasa vai aizstāv savas tiesības netikt diskriminētai .

Diskriminācija asociācijas dēļ

EST savā judikatūrā ir atzinusi arī tādu diskriminācijas veidu kā diskrimināciju asociācijas vai 
sasaites dēļ . Proti, par diskrimināciju invaliditātes dēļ ir uzskatāma arī mazāk labvēlīga attieksme 
pret personu, kura pati nav invalīds, ja mazāk labvēlīgās attieksmes iemesls ir fakts, ka šī persona 
rūpējas par personu ar invaliditāti .80 Minētajā lietā diskriminācijas iemesls bija aizspriedumi, kas 
valda ne tikai attiecībā pret invalīdiem, bet arī personām, kuras veic invalīdu ikdienas pamataprūpi .

Multiplā diskriminācija 

Multiplā diskriminācija ir salīdzinoši jauns jēdziens, kas ES tiesībās nav skaidri definēts, tomēr 
ir atrodamas norādes uz šādas diskriminācijas esamību .81 Parasti vairāku diskriminācijas pazīmju 
esamība vienam indivīdam vienlaikus kopumā rada daudz nelabvēlīgāku efektu nekā gadījumā, kad 
indivīdam ir tikai viena no diskriminācijas pazīmēm82 . Tādēļ tiesību zinātnieki norāda, ka efektīvai 
diskriminācijas aizlieguma principa iedzīvināšanai ir jārunā arī par multiplo diskrimināciju kā vienu 
no diskriminācijas veidiem .83

Multiplā diskriminācija ir gadījumā, kad persona tiek nostādīta sliktākā situācijā vairāku dis-
kriminācijas pazīmju dēļ vienlaikus . Multiplā diskriminācija dalās divos veidos: parastā multiplā 
diskriminācija un intersekcionāla multiplā diskriminācija . Parastā multiplā diskriminācija būs gadī-
jumos, kad diskrimināciju ir iespējams konstatēt, analizējot situāciju, balstoties uz katru diskrimi-
nācijas aizlieguma pazīmi atsevišķi . Savukārt intersekcionālā multiplā diskriminācija būs gadījumā, 
kad diskrimināciju nevarēs konstatēt, analizējot situāciju, balstoties atsevišķi uz katru no diskrimi-
nācijas aizlieguma pazīmēm . To varēs konstatēt, analizējot situāciju vienlaikus uz visu iesaistīto 
diskriminācijas aizlieguma pazīmju pamata .84 

Piemēram, naktsklubos nelabprāt ielaiž sievietes pusmūžā . Attiecīgi minētajā piemērā notiek 
diskriminācija vienlaikus uz divu diskriminācijas aizlieguma pazīmju pamata – dzimuma un vecuma . 
Ja šī situācija tiks analizēta, ņemot vērā atsevišķi datus par dzimumu un tad par vecumu, tad visdrī-
zāk diskriminācija netiks konstatēta, jo situācija tiks vērtēta, vai klubā vispār bija sievietes, un atse-
višķi, vai tur bija pusmūža vecuma personas . Visdrīzāk, ka statistika atklās, ka klubā pārsvarā atradās 
sievietes un arī personas pusmūžā, līdz ar to prasība par dzimuma un/vai vecuma diskrimināciju būs 

78 Beth A .Qinn, The Paradox of Complaining: Law, Humor, and Harassment in the Everyday Work World, 2000, 
25 Law & Social Inquiry, database: Westlaw .
79 Mariam Driessen-Reilly and Bart Driessen, Don’t shoot the messenger: a look at Community law relating to 
harassment in the workplace, (2003) 28 E .L .Rev . Aug ., Maxwell and Contributors .
80 EST spriedums lietā C-303/06, S. Coleman v. Attridge Law and Steve Law, Reports of Cases 2008 I-05603 .
81 Piemēram, Direktīvas 2000/43/EK preambulas 14 .punkts uzsver, ka ieviešot diskriminācijas aizliegumu uz 
rases vai etniskās izcelsmes pamata, jāievēro vienlīdzīgas attieksmes princips starp sievietēm un vīriešiem .
82 Sandra Fredman, Double trouble: multiplie discrimination and EU law, European Anti-Discrimination Law 
Review, 2005, No .2 .
83 Piemēram skatīt, Dagmar Schiek, Lisa Waddington, Mark Bell, Non-Discrimination Law, Cases, Material and 
Text on National, Supranational and International level, Hart Publishing, 2007, 170 .lpp; European Commission, 
Tackling Multiple Discrimination . Practices, Policies and laws, 2007 .
84 European Commission, Tackling Multiple Discrimination . Practices, Policies and laws, 2007 .



28

nepamatota, jo statistika neatklās, ka klubā esošās sievietes pārsvarā bija gados jaunas personas, 
savukārt pusmūža vecumā esošas personas bija tikai vai pārsvarā vīrieši .

Pozitīvie pasākumi

Pozitīvie pasākumi ir tādi pagaidu pasākumi, ar kuriem tiek piešķirtas īpašas tiesības kādai per-
sonu grupai, kurai piemīt kāda no diskriminācijas pazīmēm, nolūkā novērst, izskaust un aizsargāt no 
vēsturiski pastāvošām nevienlīdzīgām iespējām . Agrāk pozitīvos pasākumus dēvēja arī par pozitīvo 
diskrimināciju . No šī apzīmējuma laika gaitā atteicās, jo vārds “diskriminācija” pats par sevi apzīmē 
sliktāku izturēšanos diskriminācijas pazīmes dēļ, un tas radīja nepamatotu diskusiju, vai piešķirot 
vienai grupai vairāk tiesību netiek diskriminētas citas grupas . Tas nav pozitīvo pasākumu mērķis . 
To mērķis ir panākt faktisku līdztiesību, uz noteiktu laiku piešķirot kādai no diskriminētām grupām 
vairāk tiesību, lai izlīdzinātu vēsturiski izveidojušos nevienlīdzību .

ES tiesības85 ļauj dalībvalstīm veikt šādus pozitīvos pasākumus . Latvijas normatīvie akti ne-
paredz pozitīvus pasākumus . Pozitīvie pasākumi tiek veikti vien nodarbinātības politikas līmenī, 
piemēram, subsidējot darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti . Tai pat laikā citās ES dalībvalstīs pozitī-
vie pasākumi gan ‘cieto’, gan ‘mīksto’ kvotu formā ir sastopami absolūtā vairākumā ES dalībvalstu, 
tādējādi atzīstot, ka visām sabiedrības grupām nav vienādas iespējas un visas personu grupas netiek 
vērtētas vienādi, pat ja tās atrodas vienādā un salīdzināmā situācijā ar valdošo grupu .86 

Attaisnošana un izņēmumi

Diskriminācijas principa ietvaros ne visas situācijas, kurās pret personām, kuras atrodas vienā-
dās un salīdzināmās situācijās, izturas atšķirīgi, ir uzskatāmas par diskriminācijas aizlieguma prin-
cipa pārkāpumu . Tāpat par diskriminācijas aizlieguma principa pārkāpumu nav uzskatāmas visas 
situācijas, kurās pret personām būtiski atšķirīgās situācijās izturas vienādi .

Latvijas nacionālās tiesībās Satversmes 91 .panta kontekstā atšķirīga attieksme pret personām 
vienādās un salīdzināmās situācijās ir attaisnojama, ja šādas atšķirīgas attieksmes pamatā ir leģitīms 
mērķis un šī mērķa sasniegšanai izmantotie līdzekļi ir piemēroti un nepieciešami .87 Tas pats attiecas 
uz tādas situācijas attaisnošanu, kur personas atrodas būtiski atšķirīgās situācijās, bet pret tām iztu-
ras vienādi . Tajā pašā laikā, kā norāda E . Levits, diskriminācijas aizlieguma principa kontekstā bieži 
vien attaisnojums vispār nav iespējams, vai tas ir iespējams tikai izņēmuma situācijā .88 Tas parasti ir 
atkarīgs no tā, kādā jomā un uz kādas pazīmes pamata mazāk labvēlīga attieksme ir notikusi .

Tādu pat pieeju diskriminācijas aizlieguma principa piemērošanā izmanto arī ECT . Arī Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā noteikto tiesību nodrošināšana bez diskri-
minācijas tiek vērtēta no samērīguma principa viedokļa, kas gan tiek diferencēts saskaņā ar valstij 
atstātās rīcības brīvības robežu doktrīnu . Attiecīgi, jo mazāks kopsaucējs par kādu tiesību nodroši-
nāšanu bez diskriminācijas uz konkrētas pazīmes pamata, jo valstij ir plašāka rīcības brīvība, kas 
nozīmē daudz plašākas iespējas šādu attieksmi attaisnot . Savukārt, jo lielāka vienprātība EP dalīb-
valstu starpā attiecībā uz diskriminācijas aizliegumu kādā jomā uz kādas pazīmes pamata, jo valstij 
grūtāk būs šādu attieksmi attaisnot . Piemēram, ECT ir atzinusi, ka mazāk labvēlīga attieksme pret 

85 Piemēram skatīt, LESD 157 .panta ceturto daļu, Direktīvas 2000/43/EK 5 .pantu .
86 European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Positive Action Measures to Ensure Full 
Equality in Practice between Men and Women, including Company Boards, European Commission, 2013 .
87 Piemēram skatīt Satversmes tiesas spriedumus lietā Nr .2009-46-01, 02 .02 .2010 ., 7 .punkts .
88 Autoru kolektīvs, Latvijas Republikas Satversmes Komentāri . VII nodaļa . Cilvēka pamattiesības ., Levits E ., 
91 .panta komentārs, 98 .lpp ., 90 .paragrāfs .
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personu atkarībā no dzimšanas statusa (laulībā vai ārlaulībā), dzimuma, pilsonības, reliģiskās pār-
liecības attaisnošanai valstij ir jānorāda uz ļoti nopietniem apsvērumiem .89

ES tiesībās atšķirīga attieksme pret personām vienādās vai salīdzināmās situācijās vai vienāda 
attieksme dažādās situācijās tiek attaisnota savādāk . ES tiesībās ir ne tikai attaisnošanas iespējas, 
bet arī izņēmumi diskriminācijas aizlieguma principa ietvaros . Attaisnošana tiek izmantota netiešās 
diskriminācijas gadījumos, bet izņēmumi – tiešās diskriminācijas gadījumos . Ja netiešās diskrimi-
nācijas gadījums tiek attaisnots, tad situācija netiek uzskatīta par netieši diskriminējošu . Tas pats ir 
attiecināms uz situācijām, kuras normāli būtu tieši diskriminējošas . Ja iespējami tieši diskriminējošā 
situācijā tiek piemērots izņēmums, tad situācija netiks uzskatīta par diskriminējošu, bet gan par 
izņēmuma situāciju .

Izņēmumi no diskriminācijas aizlieguma veido būtisku ES diskriminācijas novēršanas tiesību 
daļu . Izņēmumu no diskriminācijas aizlieguma juridiskās dabas dažādība izriet no fakta, ka katrai 
no diskriminācijas pazīmēm ir savas īpatnības, kā arī no tā, ka katrā diskriminācijas aizlieguma jomā 
diskriminācijas aizlieguma izņēmumi var būt dažādi . ES diskriminācijas novēršanas direktīvas no-
saka sekojošus izņēmumus no diskriminācijas aizlieguma principa, t .sk .:

• izņēmumu no diskriminācijas aizlieguma uz vecuma, invaliditātes, reliģiskās vai cita pār-
liecības vai dzimumorientācijas pamata, kas nepieciešami sabiedriskajai drošībai, kārtī-
bai, kriminālnoziegumu novēršanai, veselības un citu personu tiesību un brīvību aizsar-
dzībai, dēļ,90 

• izņēmumu diskriminācijai uz vecuma pamata, kas nepieciešami nodarbinātības un soci-
ālās politikas mērķu sasniegšanai,91 

• izņēmumu no diskriminācijas aizlieguma uz vecuma un invaliditātes pamata nodarbi-
nāšanai bruņotajos spēkos,92 sapratīgas darba vietas izveides pienākumu darbiniekam ar 
invaliditāti,93 izņēmumu, kad personas dzimums, vecums, invaliditāte, rasu vai etniska 
izcelsme, reliģiskā vai cita pārliecība, dzimumorientācija ir darba veikšanas objektīvs 
priekšnosacījums,94

• izņēmumu, kad preču un pakalpojumu sniegšana notiek tikai konkrēta dzimuma pār-
stāvjiem .95

Līdz šim EST ir spriedusi tikai par dažiem no šiem izņēmumiem . 
Direktīvas 2000/78/EK 6 .pants nosaka īpašus izņēmuma gadījumus no diskriminācijas aizlie-

guma principa attiecībā uz vecumu . Tas nozīmē, ka atšķirīgas attieksmes vecuma dēļ, ir noteikti 
vairāk izņēmumu gadījumu, nekā attiecībā uz citiem diskriminācijas aizlieguma pamatiem .

Direktīvas 6 . panta pirmā daļa nosaka, ka dažāda atšķirīga attieksme vecuma dēļ neveido diskrimi-
nāciju, ja tā ir objektīvi un saprātīgi pamatota ar likumīgu mērķi un šā mērķa sasniegšanai izraudzītie 
līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi . Minētā norma arī, kā piemēru min dažus no mērķiem, kuri varētu tikt 
uzskatīti par leģitīmiem, t .i ., nodarbinātības politikas, darba tirgus un profesionālās izglītības mērķi . 

EST judikatūra liecina, ka Dalībvalstis šo izņēmumu izmanto diezgan plaši un it īpaši tas attiecas 
uz atšķirīgu attieksmi pret gados vecākām personām attiecībā uz nodarbinātības tiesībām, piemēram, 
tiesībām un citreiz arī pienākuma pārtraukt darba tiesiskās attiecības (liegt profesionālajai darbībai) 

89 Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak, Theory and Practice of the European Convention 
on Human Rights, 4th edition, Intersentia, Antverpen - Oxford, 2006, 1046-1049 .lpp .
90 Direktīvas 2000/78/EK 2 .panta piektā daļa .
91 Direktīvas 2000/78/EK 6 .pants .
92 Direktīvas 2000/78/EK 3 .panta ceturtā daļa .
93 Direktīvas 2000/78/EK 5 .pants .
94 Direktīvas 2006/54/EK 14 .panta otrā daļa, Direktīvas 2000/43/EK 4 .pants, Direktīvas 2000/78/EK 4 .pants .
95 Direktīvas 2004/113/EK 4 .panta piektā daļa .
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līdz ar Dalībvalstī noteiktā96 pensionēšanās vecuma sasniegšanu,97 kā arī ierobežotām iespējām un 
tiesībām turpināt strādāt pēc pensijas vecuma sasniegšanas .98 

Lielākā daļā savu spriedumu attiecībā uz šādas atšķirīgas attieksmes uz vecuma pamata EST ir 
atzinusi Dalībvalstu veiktos pasākumus par tādiem, kuri atbilst Direktīvas 2000/78/EK 6 .panta pir-
majā daļā noteiktajam izņēmumam, atzīstot, ka mērķi ir leģitīmi un objektīvi, bet izvēlētie līdzekļi 
šo mērķu sasniegšanai ir atbilstīgi un pamatoti . Atsevišķos spriedumos EST mērķu un līdzekļu atbil-
stību analizē pati, bet citos atstāj nacionālo tiesu ziņā .99 

EST attiecībā uz savu pieeju Direktīvas 6 .panta pirmās daļas interpretēšanu un piemērošanu 
tiek ļoti kritizēta,100 jo EST līdzšinējā judikatūra acīmredzami pieļauj ļoti plašu Dalībvalstu rīcības 
brīvību, ja runa ir par sociālo un nodarbinātības politiku . Kā norāda EST, Dalībvalstīm un arī sociā-
lajiem partneriem ir plaša rīcības brīvība noteikt gan sociālās un nodarbinātības politikas mērķus, 
kurus ir jāsasniedz, gan arī līdzekļus, ar kādiem tie ir sasniedzami .101 Šādu pieeju EST saglabā, neska-
toties uz to, ka, kā atzīst pati, no ESPH 15 .panta “izriet, ka īpaša nozīme ir jāpiešķir gados vecāku darba 
ņēmēju līdzdalībai profesionālajā dzīvē, kā arī ekonomiskajā, kultūras un sociālajā dzīvē”102 un “šādu 
personu saglabāšana darba vidē veicina darbaspēka dažādību”, kā arī gados vecāku personu palik-
šana nodarbinātībā “sekmētu šo darbinieku izaugsmi, kā arī attiecīgo darba ņēmēju dzīves kvalitāti” .103 
Acīmredzot, EST piekrīt Dalībvalstīm, ka augsta jauniešu bezdarba situācijā,104 ir svarīgi nodrošināt 
gados jaunu darbinieku iespējas piekļūt darba tirgum, it sevišķi, ņemot vērā faktu, ka pasākumi, kuri 
ierobežo vecāka gada gājuma personu nodarbinātības tiesības, ir saistīti ar tiesību uz vecuma pen-
siju iestāšanos, kas nodrošina ienākumus .105

Direktīvas 2000/78/EK 2 . panta piektā daļa, kas nosaka izņēmumu no diskriminācijas aizlie-
guma uz vecuma, invaliditātes, reliģiskās vai cita pārliecības vai dzimumorientācijas pamata pasā-
kumu demokrātiskā sabiedrībā, kas nepieciešami sabiedriskajai drošībai, kārtībai, kriminālnozie-
gumu novēršanai, veselības un citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai dēļ, juridiskais saturs 
nav īsti skaidrs . Pastāv dažādi viedokļi . Vieni tiesību zinātnieki uzskata, ka apskatāmais izņēmums 

96 Pensionēšanās vecuma noteikšana ietilpst Dalībvalstu kompetencē, skatīt EST sprieduma lietā C-411/05, 
Félix Palacios de la Villa pret Cortefiel Servicios SA, Judikatūras Krājums 2007 I-08531, 44 .punkts .
97 Skatīt EST spriedumus lietās C-411/05, Félix Palacios de la Villa pret Cortefiel Servicios SA, Judikatūras Krā-
jums 2007 I-08531; C-341/08 Domnica Petersen pret Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-
Lippe, Judikatūras Krājums 2010 I-00047; C-45/09 Gisela Rosenbladt pret Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH, 
Judikatūras Krājums 2010 I-09391; C-250/09 un C-268/09, Vasil Ivanov Georgiev pret Tehnicheski universitet – 
Sofia, filial Plovdiv, Judikatūras Krājums 2010 I-11869; C-447/09 Reinhard Prigge un citi pret Deutsche Lufthansa 
AG, Judikatūras Krājums 2011 I-08003; C-159/10 un 160/10 Gerhard Fuchs (C-159/10) un Peter Köhler (C-160/10) 
pret Land Hessen, Judikatūras Krājums 2011 I-06919; C-141/11, Torsten Hörnfeldt pret Posten Meddelande AB, 
Judikatūras Krājums vēl nav publicēts (Vispārējais Krājums) .
98 EST spriedumi lietās C-250/09 un C-268/09, Vasil Ivanov Georgiev pret Tehnicheski universitet – Sofia, filial 
Plovdiv, Judikatūras Krājums 2010 I-11869; C-159/10 un 160/10 Gerhard Fuchs (C-159/10) un Peter Köhler (C-
160/10) pret Land Hessen, Judikatūras Krājums 2011 I-06919; C-546/11, Dansk Jurist- og Økonomforbund pret 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Judikatūras Krājums vēl nav publicēts (Vispārējais Krājums)
99 Piemēram, skatīt EST spriedumu lietā C-141/11, Torsten Hörnfeldt pret Posten Meddelande AB, Judikatūras 
Krājums vēl nav publicēts (Vispārējais Krājums), 46 .punkts .
100 Piemēram, skatīt Declan O’Dempsey, Anna Beale, European Network of Legal Experts in the non-discrimi-
nation field, Age and Employment, European Commission, July 2011, 11-14 .lpp .
101 Skatīt EST spriedumus lietās C-411/05, Félix Palacios de la Villa pret Cortefiel Servicios SA, Judikatūras Krā-
jums 2007 I-08531, 68 .punkts; C-546/11, Dansk Jurist- og Økonomforbund pret Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
Judikatūras Krājums vēl nav publicēts (Vispārējais Krājums), 50 .punkts .
102 EST spriedums lietā C-141/11, Torsten Hörnfeldt pret Posten Meddelande AB, Judikatūras Krājums vēl nav 
publicēts (Vispārējais Krājums), 37 .punkts .
103 EST spriedums apvienotās lietās C-159/10 un 160/10 Gerhard Fuchs (C-159/10) un Peter Köhler (C-160/10) 
pret Land Hessen, Judikatūras Krājums 2011 I-06919, 63 .punkts .
104 Piemēram, skatīt EST spriedumu lietā C-141/11, Torsten Hörnfeldt pret Posten Meddelande AB, Judikatūras 
Krājums vēl nav publicēts (Vispārējais Krājums), 29 .punkts .
105 EST spriedums lietā C-141/11, Torsten Hörnfeldt pret Posten Meddelande AB, Judikatūras Krājums vēl nav 
publicēts (Vispārējais Krājums), 45 .punkts .
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ir nepieciešams un ticis iekļauts, lai Direktīva 2000/78 neaizsargātu kaitnieciskus kultus vai cilvēkus 
ar bīstamām fiziskām un mentālām slimībām,106 savukārt, citi norāda, ka Direktīva 2000/78/EK pa-
redz vairākus citus izņēmumus, kas apskatāmo izņēmumu no diskriminācijas aizlieguma padara par 
lieku .107 Tomēr pēdējam uzskatam nevar piekrist . Piemēram, loģiski spriežot ir skaidrs, ka izņēmums 
no diskriminācijas aizlieguma, kas ļauj atteikt darbu bruņotajos spēkos vecuma vai invaliditātes 
dēļ, ir noteikts valsts drošības dēļ, tādēļ iespējams, ka Direktīvas 2000/78 2 .panta piektās daļas un 
3 .panta ceturtās daļas nosacījumi daļēji pārklājas . Turpretī iespējams, lai musulmaņu ticības darbi-
niekus no darba lidostā, ja ir aizdomas par viņu iespējamo līdzdarbošanos teroristiskās organizāci-
jās, apskatītais izņēmums no diskriminācijas aizlieguma varētu būt kā vienīgais attaisnojums, kādēļ 
šī situācija nebūtu uzskatāma par diskrimināciju reliģiskās pārliecības dēļ .108 

Izņēmums no diskriminācijas aizlieguma, kas ļauj diskriminācijas aizliegumu uz vecuma un 
invaliditātes pamata neattiecināt uz nodarbinātību bruņotajos spēkos, tiek kritizēts visvairāk, jo ļauj 
pilnībā izslēgt personas, kurām ir viena no šīm pazīmēm, nemaz neanalizējot, vai vecuma vai invali-
ditātes pazīmei ir kāda nozīme attiecīgā darba veikšanai bruņotajos spēkos . Tādējādi tā ir vislielākā 
pieļautā atkāpe no diskriminācijas aizlieguma, kas faktiski pieļauj attaisnot diskrimināciju109 . 

Vēl viens izņēmums, ko pieļauj Direktīva 2000/78 attiecībā uz invaliditātes pazīmi, ir sapratīgas 
darbavietas izveides pienākums darbiniekam ar īpašām vajadzībām . Tas nozīmē, ka darba devējam 
ir tiesības atteikt darbu vispiemērotākajam kandidātam, kurš ir invalīds, ja darbavietas pielāgošana 
prasītu no darba devēja nesamērīgus līdzekļus .110 Šis izņēmums skaidri pasaka, ka būtībā preten-
dents, kurš ir ar īpašām vajadzībām, neatrodas vienādā situācijā ar pretendentu, kuram šādu vaja-
dzību nav . Tātad šis ir gadījums, kad diskriminācija ir aizliegta pret personām, kas ir dažādās situāci-
jās . Tādēļ arī diskriminācijas aizliegums invaliditātes dēļ ir ierobežots tajā gadījumā, ja darba vietas 
pielāgošana uzliktu nesamērīgu slogu darba devējam . 

Atsevišķos gadījumos pats veicamā darba raksturs vai konteksts, kurā tas veicams prasa dar-
binieku, kuram piemīt konkrēta diskriminācijas pazīme . Piemēram, ja teātris meklē sieviešu lomas 
attēlotāju vai modeļu aģentūra apģērbu reklāmai – noteiktas rases modeli111 . 

Šādā situācijā darba raksturs ir tāds, kur dzimums vai ādas krāsa tiek uzskatīta par darba veik-
šanas objektīvu priekšnosacījumu . Situācija, kur darba veikšanas konteksts prasa darbinieku ar 
konkrētām pazīmēm, ir, piemēram, cietuma apsargs, kura pienākumos ietilpst ieslodzīto pārmeklē-
šana112, līdz ar to darba kontekstā ir svarīgs apsarga dzimums, kas ir objektīvs priekšnoteikums darba 
pienākumu veikšanā . 

Šādos gadījumos pieļaujama atkāpe no diskriminācijas aizlieguma principa un gadījums, kur 
diskriminācijas pazīme ir darba veikšanas objektīvs priekšnosacījums, ir uzskatāms par atļauto iz-
ņēmumu, kurā netiek pārkāpts diskriminācijas aizlieguma princips .

106 Evelyn Ellis, EU Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, Oxford, 2005
107 Lisa Waddington and Mark Bell, “More Equal than others: Distinguishing EU equality directives”, Common 
Market Law Review, Kluwer International, 2001, Vol .38, p .587
108 Konkrētajā situācijā EST jābūt ļoti uzmanīgai, nosakot robežu starp atkāpi no diskriminācijas aizlieguma un 
sabiedrības drošības interesēm . Uz Direktīvas 2000/78/EK 2 .panta piektajā daļā noteiktā izņēmuma ‘uzmanīgu 
robežu uzraudzīšanu’ kā EST pienākumu ir norādījusi Evelyn Ellis, EU Anti-Discrimination Law, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2005, at page 291 .
109 Evelyn Ellis, EU Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, Oxford, 2005 . Anna Lawson and Caroline 
Gooding (eds .), Disability rights in Europe . From theory to practice ., Hart Publishing, Oxford and Portland, 
Oregon, 2005 . 
110 Ieviests Darba likuma 7 .panta trešajā daļā . Darba likums: LR likums . Latvijas Vēstnesis, 2001 . 6 .jūlijs, 
Nr .105 .
111 Lieta 248/83, Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany, European Court 
reports 1985 Page 01459, paragraph 34 .
112 Lieta 318/86, Commission of the European Communities v French Republic, European Court reports 1988 
Page 03559 .
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Tomēr ir jāraugās, lai par darba veikšanas objektīvu priekšnosacījumu netiktu uztverti sabied-
rībā valdošie stereotipi . It sevišķi tas attiecas uz pieņēmumiem, kas valda sabiedrībā, par “sieviešu” 
un “vīriešu” profesijām .113 Viens no stereotipiem ir, ka sievietes ir jāsargā, tādēļ viņas nedrīkst strā-
dāt fiziski smagu darbu . Kā ir norādījusi EST, tad nav noliedzams, ka vīrieši vidēji ir fiziski spēcīgāki 
nekā sievietes, taču ir pietiekami daudz sieviešu, kas ir fiziski spēcīgākas par vīriešiem, tādēļ, lai ne-
pieļautu situāciju, kurā spēcīga sieviete nedrīkst pretendēt uz darbu, uz kuru drīkst pretendēt fiziski 
ne tik spēcīgs vīrietis, šādi izņēmumi nav pieļaujami un ir uzskatāmi par diskriminējošiem .114 Vēl 
jomas, kurās sievietēm strādāt bija liegts ilgu laiku, ir profesionālais militārais dienests un policija . 
EST vairākos spriedumos ir iztirzājusi šādu ierobežojumu nepamatotību .115 

Cita problēma rodas, skatot īpašo izņēmumu, kas nosaka reliģisko vai citu pārliecību kā darba 
veikšanas objektīvu priekšnosacījumu saistībā ar reliģiskas, publiskas vai privātās organizācijas 
ētosu . Atšķirībā no citiem diskriminācijas aizlieguma pamatiem, šeit leģitīmais mērķis var būt pa-
matots ar organizācijas ētosu . Lai gan šis izņēmums no diskriminācijas aizlieguma nevar būt pama-
tots ar kādu no citām diskriminācijas aizlieguma pazīmēm, piemēram, dzimumorientāciju, tomēr 
Direktīvas 2000/78 4 .panta otrās daļas pēdējais teikums var tikt interpretēts dažādi . Tas nosaka, ka 
organizācija var pieprasīt, lai darbinieks rīkotos labā ticībā un saskaņā ar organizācijas ētosu . Tātad 
šeit paliek atklāts jautājums par to, vai, piemēram, reliģiskai organizācijai ir tiesības atlaist darbi-
nieku, pamatojoties uz to, ka viņa homoseksuālā orientācija neļauj darboties labā ticībā un atbilstoši 
organizācijas etnosam,116 vai katoļu slimnīcas ārsts drīkst masu medijos paust viedokli, ka atbalsta 
abortus, vai protestantu baznīca drīkst atteikt sociālā darbinieka vakanci nepraktizējošai musul-
manei, vai drīkst no darba valsts skolā atlaist skolotāju, kura atsakās skolā nevalkāt musulmaņu 
galvassegu (lakatu) .117 

Aizliegums diskriminēt preču un pakalpojumu sniegšanas jomā ir noteikts ne tikai attiecībā 
uz personas dzimuma, bet arī uz rasu un etniskās izcelsmes pamata .118 Tomēr rasu un etniskās iz-
celsmes pazīme neparedz izņēmumus no preču un pakalpojumu sniegšanas aizlieguma .119 Tātad 
preču un pakalpojumu sniegšana jomā izņēmums no diskriminācijas aizlieguma ir noteikts tikai uz 
dzimuma pazīmes pamata, un tas ļauj nepārdot preci vai nesniegt pakalpojumu viena dzimuma pār-
stāvjiem gadījumā, ja tam ir leģitīms mērķis un izraudzītie līdzekļi mērķa sasniegšanai ir piemēroti 
un samērīgi .120 Kā norāda tiesību zinātnieki, šis izņēmums neattiecas uz gadījumiem, kad dzimumi 
atrodas atšķirīgās situācijās attiecībā uz preces vai pakalpojuma pielietojumu .121 Tomēr ir visai grūti 

113 Skatīt Kristīne Dupate, Vai pastāv “sieviešu” un “vīriešu” darbi, Jurista Vārds, 31 .01 .2006 ., Nr .5(408) .
114 Lieta C-203/03, Commission of the European Communities v Republic of Austria, European Court reports 
2005 Page 00000, paragraphs 46 and 73 .
115 Lietas, 222/84, Marguerite Johnston v Chief Constable if the Royal Ulster Constabulary, European Court 
reports 1986 Page 01651; C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of State for Defence, 
ECR 1999 Page I-07403; C-285/98, Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland, European Court reports 2000 Page 
I-0006.9 .
116 Daži tiesību zinātnieki uzskata, ka minētais izņēmums no diskriminācijas aizlieguma neļauj izdarīt izņē-
mumus netieši balstoties uz pārējiem diskriminācijas aizlieguma pamatiem . Tāpat viņi norāda, ka šeit jāievēro 
arī tādas pamattiesības kā privātās un ģimenes dzīves neaizskaramība . Skatīt Lisa Waddington and Mark Bell , 
“More Equal than others: Distinguishing EU equality directives”, Common Market Law Review, Kluwer Interna-
tional, 2001, Vol .38, p .587
117 Emmanuelle Bribosa, Isabelle Ririvere, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, 
In search of a balance between the right to equality and other fundamental rights, European Commission, February 
2010, 52 .lpp .
118 Direktīva 2000/43/EK .
119 Tas norāda uz to, ka katras diskriminācijas aizlieguma pazīmes atšķirīgas aizsardzības pakāpei, kas noteikta 
ar normatīvajiem aktiem, iespējams ne vienmēr ir politiskās gribas (vājuma) izpausme, bet tas saistāms ar pašas 
pazīmes īpatnībām . M .Bell, L .Waddington, “Reflecting on Inequalities in European Equality Law”, European 
Law Review, Maxwell and Contributors, 2003, Vol .28 No .3, p .349 .
120 Direktīvas 2004/113 4 .panta piektā daļa .
121 Ruth Nielsen, Gender Equality in European Contract Law, DJOF Publishing, Copenhagen, 2004 .
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nošķirt, kuros gadījumos dzimumi atrodas vienādās un kuros dažādās situācijās . Piemēram, tiek mi-
nēts, ka dzimumi atrodas dažādās situācijās attiecībā uz pakalpojumu, ja pirts paredz tikai vīriešu 
vai sieviešu apmeklējumu . Šajā gadījumā autore domā, ka dzimumi atrodas salīdzināmās situācijās, 
bet pirts īpašnieks var attaisnot savu rīcību, atsaucoties uz izņēmumu no diskriminācijas aizlie-
guma, jo tam ir saprātīgs pamats . Izejot no Direktīvas 2004/113/EK preambulas 16 . punktā minē-
tajiem piemēriem, var secināt, ka izņēmums no diskriminācijas aizlieguma, kas ļauj ar samērīguma 
principa palīdzību attaisnot pakalpojuma nesniegšanu vienam no dzimumiem, ir piemērojams gadī-
jumos, kad dzimumi ir vienlīdz spējīgi pakalpojumu saņemt, bet tā nesniegšanas iemesls vienam no 
dzimumiem ir pietiekami pamatots . Tieši tādēļ, ka ir grūti noteikt vai dzimumi atrodas līdzīgās vai 
atšķirīgās situācijās, Direktīvas 2004/113 2 . panta piektā daļa ir noformulēta citādi, nekā tās projekta 
1 . panta trešajā daļā, kas noteica, ka pakalpojuma nesniegšana vienam dzimuma nav uzskatāma par 
diskrimināciju, ja attiecībā uz pārdodamo preci vai sniedzamo pakalpojumu dzimumi nav vienādā 
situācijā122 . No minētā izriet, ka attiecībā uz izņēmumu no diskriminācijas aizlieguma preču un pa-
kalpojumu sniegšanas jomā nav viegli noteikt, vai izņēmums būtu pamatots ar dzimumu bioloģis-
kām atšķirībām vai sabiedrībā valdošiem priekšstatiem (stereotipiem)123 un kurā situācijā dzimumi 
atrodas vienādā un kurā atšķirīgā situācijā .124

No minētā izriet, ka, lai arī ES tiesības formāli nepieļauj tiešās diskriminācijas attaisnošanu, 
tomēr tās paredz visai plašu izņēmumu klāstu, kuri pēc savas būtības ļauj visai daudzos kontekstos 
attaisnot mazāk labvēlīgu attieksmi uz kāda no diskriminācijas aizlieguma pamatiem .

122 COM (2003) 657 final .
123 Piemēram, kas traucē apmeklēt publisko pirti kopā sievietēm un vīriešiem, bioloģiskās atšķirības vai tomēr 
sabiedrībā valdošie priekšstati (stereotipi), kad ne lielākajai daļai sabiedrības šķiet nepiedienīgi atrasties kailam 
pretējā dzimuma priekšā .
124 Piemēram, tikai sieviešu vai vīriešu sporta sacensības (kā minēts Direktīvas 2004/113/EK preambulas 
16 .punktā) Vai izslēdzot sievieti, kas ir fiziski tik pat spēcīgā kā vīrietis, no dalības vīriešu sporta spēlēs, varēs 
apgalvot, ka viņa atrodas atšķirīgā situācijā nekā vīrieši?
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Invaliditāte

Invaliditātes jēdziens

38 . [ . . .] jēdziens “invaliditāte” ir jāuzskata par tādu, kas ietver ierobežojumu, kas it īpaši izriet 
no fiziskiem, mentāliem vai psihiskiem traucējumiem, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var 
apgrūtināt attiecīgās personas līdzdalību profesionālajā dzīvē vienlīdzīgi ar citiem .125

Invaliditātes jēdziena nošķiršana no slimības

44 . [ . . .] izmantojot jēdzienu “invaliditāte”, likumdevējs apzināti ir izvēlējies jēdzienu, kas atšķiras 
no “slimības” jēdziena . Līdz ar to šo divu jēdzienu vienkārša savstarpēja pielīdzināšana ir izslēgta .126

41 . [ . . .] ja ārstējama vai neārstējama slimība izraisa ierobežojumu, kas izriet it īpaši no fizis-
kiem, mentāliem vai psihiskiem traucējumiem, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūti-
nāt attiecīgo personu pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem, un ja 
šis ierobežojums ir ilgstošs, šī slimība var ietilpt jēdzienā “invaliditāte” Direktīvas 2000/78 izpratnē .

42 . Savukārt, slimība, kas neizraisa šādu ierobežojumu neietilpst “invaliditātes” jēdzienā . Sli-
mību kā tādu nevar uzskatīt par vienu no iemesliem, pamatojoties uz kuriem Direktīvā 2000/78 ir 
aizliegta jebkāda diskriminācija [ . . .] .127

Diskriminācija invaliditātes dēļ

[ . . .] Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinā-
tību un profesiju, [ . . .] ir jāinterpretē tādējādi, ka tajos paredzētais tiešas diskriminācijas aizliegums 
attiecas ne tikai uz personām, kas pašas ir invalīdi . Ja darba devējs pret darba ņēmēju, kurš pats nav 
invalīds, izturas mazāk labvēlīgi nekā viņš salīdzināmā situācijā izturas, ir izturējies vai izturētos 
pret citu darba ņēmēju un ir pierādīts, ka šīs nelabvēlīgās attieksmes pret šo darba ņēmēju iemesls 
ir viņa bērna, kuram šis darba ņēmējs sniedz viņam nepieciešamo pamataprūpi, invaliditāte, šāda 
attieksme ir pretrunā [ . . .] tiešas diskriminācijas aizliegumam;

[ . . .] Direktīva 2000/78 [ . . .] jāinterpretē tādējādi, ka tajos paredzētais aizskaršanas aizliegums 
attiecas ne tikai uz personām, kas pašas ir invalīdi . Ja ir pierādīts, ka pret darba ņēmēju, kurš pats nav 
invalīds, vērstā nevēlamā uzvedība, kas ir aizskaršana, ir saistīta ar viņa bērna, kuram darba ņēmējs 
sniedz viņam nepieciešamo pamataprūpi, invaliditāti, šāda uzvedība ir pretrunā [ . . .] aizskaršanas 
aizliegumam .128

Saprātīgas darbavietas pielāgošanas pienākums

49 . Saskaņā ar Direktīvas septiņpadsmito apsvērumu tā neparedz, ka ir jāpieņem darbā, jāpa-
augstina amatā vai jāsaglabā darbā persona, kas nav kompetenta, nespēj un nevar izpildīt galvenos 
attiecīgā amata uzdevumus, neierobežojot pienākumu pienācīgi nodrošināt invalīdiem darba vietu .

125 EST spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11, HK Danmark pret Dansk almennyttigt Boligselskab 
(C-335/11) un HK Danmark pret bankrotējušo Pro Display A/S (C-337/11), http://curia .europa .eu/juris/document/
document .jsf?text=&docid=136161&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=292684 .
126 EST spriedums lietā C-13/05, Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, http://curia .europa .eu/juris/
document/document .jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&
cid=292397 .
127 EST spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11, HK Danmark pret Dansk almennyttigt Boligselskab 
(C-335/11) un HK Danmark pret bankrotējušo Pro Display A/S (C-337/11), http://curia .europa .eu/juris/document/
document .jsf?text=&docid=136161&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=292684 .
128 EST spriedums lietā C-303/06, S. Coleman v. Attridge Law and Steve Law, Reports of Cases 2008 I-05603 .
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50 . Saskaņā ar Direktīvas 2000/78 5 .  pantu pienācīga darba vietas izveidošana ir paredzēta, 
lai garantētu vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu pret invalīdiem . Šī norma precizē – tas 
nozīmē, ka darba devēji, ja tas vajadzīgs konkrētā gadījumā, veic atbilstīgus pasākumus, lai invalīds 
varētu iegūt darbu, strādāt vai tikt paaugstināts amatā, ja vien šādi pasākumi neuzliek neproporcio-
nālu slogu darba devējam .129

53 . Saskaņā ar ANO konvencijas 2 . panta otro daļu “saprātīgi pielāgojumi” ir “vajadzīgās un 
atbilstošās izmaiņas un korekcijas – ja tās konkrētā gadījumā ir nepieciešamas un neuzliek nesa-
mērīgu vai nepamatotu slogu –, lai nodrošinātu, ka personas ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem var 
izmantot vai īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības” . No tā izriet, ka minētajā pantā ir ieteikts 
definēt “saprātīgus pielāgojumus” plaši .

54 . Tādējādi Direktīvā 2000/78 šis jēdziens ir jāuzskata par tādu, kas attiecas uz dažādu šķēršļu 
novēršanu, kas apgrūtina personu ar invaliditāti pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē 
vienlīdzīgi ar citiem . [ . . .]

59 . Tātad pamatlietās valsts tiesai ir jānovērtē, vai darba laika samazināšana kā pielāgošanas 
pasākums rada nesamērīgu slogu darba devējiem .

60 . Kā izriet no Direktīvas 2000/78 preambulas 21 . apsvēruma, šajā ziņā it īpaši ir jāņem vērā 
finansiālās un citas izmaksas, ko rada šāds pasākums, uzņēmuma lielums un finansiālie resursi un 
iespēja saņemt valsts finansējumu vai kādu citu palīdzību .130

Saprātīgas darbavietas pielāgošanas pienākums un diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums

68 . [ . . .] Direktīva 2000/78 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā liedz tādu valsts tiesību normu, kurā ir 
paredzēts, ka darba devējs var izbeigt darba līgumu, piemērojot samazinātu uzteikuma termiņu, ja 
attiecīgais darba ņēmējs ar invaliditāti bija prombūtnē slimības dēļ, [ . . .] ja šī prombūtne ir sekas tam, 
ka darba devējs nebija veicis piemērotus pasākumus atbilstoši pienākumam paredzēt saprātīgus pie-
lāgojumus, kas paredzēts šīs direktīvas 5 . pantā .

Rase un etniskā piederība

55 . Etniskā piederība un rase ir saistīti un viens otru pārklājoši jēdzieni . Ja jēdziens rase balstās 
bioloģiskā cilvēcisko būtņu paveidu klasifikācijas idejā,, balstoties uz tādām morfoloģiskām pazī-
mēm kā ādas krāsa un sejas iezīmēm, tad jēdziena etniskā piederība izcelsme sakņojas idejā par 
sabiedrības grupām, kurām ir kopīga valsts, cilts piederība, reliģiskā pārliecība, kopīga valoda vai 
kultūras un tradīciju izcelsme un pamats . 

56 .  Atšķirīga attieksme pret personām relatīvi salīdzinošās situācijas bez objektīva un saprā-
tīga pamata veido diskrimināciju [ . . .] . Diskriminācija uz personas reālās vai prezumētās etniskās 
piederības pamata ir rasu diskriminācijas forma [ . . .] . Rasu diskriminācija ir īpaši aizskarošs diskri-
minācijas veids, un, ņemt vērā, tās bīstamās sekas, tā prasa no valsts institūcijām īpašu piesardzību 
un aktīvu reakciju . Šī iemesla dēļ valsts institūcijā ir jāizmanto visi pieejamie līdzekļi rasisma apka-
rošanai, tādējādi iedzīvinot demokrātiskas sabiedrības vīziju, kurā daudzveidība netiek uztverta kā 
drauds, bet gan kā avots tās bagātināšanai .131 

129 EST spriedums lietā C-13/05, Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, http://curia .europa .eu/juris/
document/document .jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1
&cid=292397 .
130 EST spriedums apvienotajās lietās C-335/11 un C-337/11, HK Danmark pret Dansk almennyttigt Boligselskab 
(C-335/11) un HK Danmark pret bankrotējušo Pro Display A/S (C-337/11), http://curia .europa .eu/juris/document/
document .jsf?text=&docid=136161&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=292684 .
131 ECT spriedums lietās Timishev pret Krieviju (pieteikumu Nr .55762/000 un 55974/00), 13 .12 .2005 .
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Reliģiskā vai cita pārliecība

80 . Reliģijas brīvība primāri ir jautājums par indivīda domas un apziņas brīvība . Šis tiesību 
aspekts, kas noteikts [Konvencijas] 9 . panta pirmajā daļā, ka katram var būt jebkura reliģiskā pār-
liecība, tiesības mainīt reliģiju vai pārliecību, ir bezierunu un absolūts . Tomēr, kā noteikts tālāk 9 . 
panta pirmajā daļa, reliģijas brīvība ietver arī brīvību šo reliģisko pārliecība demonstrēt vienatnē 
un privāti, kā arī to praktizēt kopienā ar citiem vai publiski . Reliģiskās pārliecības izrādīšana var 
izpausties kā kulta rituāls, mācība, praktizēšana un ievērošana . Izturēšanās vārdos vai darbībā ir 
saistīta ar reliģiskās pārliecības esamību [ . . .] . Tā kā personas reliģiskās pārliecības demonstrēšana 
var ietekmēt citus, Konvencijas rakstītāji šo reliģiskās pārliecības brīvības aspektu kvalificēja tā-
dējādi, kā tas atspoguļojas 9 .panta otrajā daļa . Otrā daļa noraka, ka jebkuram personai uzliktajam 
ierobežojumam saistībā ar tiesībām demonstrēt reliģiju vai pārliecība ir jābūt noteiktam ar likumu 
un nepieciešamam demokrātiskā sabiedrībā, pamatojoties uz kādu no noteiktajiem leģitīmajiem 
mērķiem . 

81 . Tiesības uz domas, apziņas un reliģijas brīvību attiecas uz viedokļiem, kuri ir sasnieguši 
noteikta līmeņa neapstrīdamību, nopietnību, vienotību un svarīgumu [ . . .] . Ja šie kritēriji tiek piepil-
dīti, tad valsts neitralitātes un objektivitātes pienākums ir nesaderīgas ar kādas valsts varas tiesībām 
vērtēt reliģisko pārliecību leģitimitāti vai arī veidus, kādā šīs pārliecības tiek paustas [ . . .] . 

82 . Pat ja konkrētā pārliecība sasniedz nepieciešamo nozīmīguma un neapstrīdamības līmeni, 
near apgalvot, ka ikviens akts, kas ir kaut kādā ziņā ir šīs pārliecības iedvesmots, motivēts vai ietek-
mēts var tikt uzskatīts par pārliecības demonstrēšanu [ . . .] . Lai demonstrēšana varētu tikt uzskatīta 
par tādu, kuru ietver 9 . pants, tai jābūt cieši saistībai ar reliģiju vai pārliecību [ . . .] .132 

Dzimums (bioloģiskais un sociālais)

Aizsardzība grūtniecības un maternitātes laikā un diskriminācijas aizliegums 

71 . [ . . .] saskaņā ar Direktīvas 76/207 2 . panta 7 . punkta trešo daļu, kas tajā ir iekļauta ar Direk-
tīvas 2002/73 1 . panta 2 . punktu, mazāk labvēlīga attieksme pret sievieti saistībā ar grūtniecību ir 
diskriminācija šīs direktīvas nozīmē .133

49 . Strādājošās grūtnieces, sievietes, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošās sievietes, 
kas baro bērnu ar krūti, ir īpašā neaizsargātības situācijā, kurā ir vajadzīgs, lai tām tiktu piešķirtas 
tiesības uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, bet šī situācija tieši šī atvaļinājuma laikā nevar 
tikt pielīdzināta nedz vīrieša situācijai, nedz tādas sievietes situācijai, kura izmanto slimības atva-
ļinājumu [ . . .] .

61 . Saistībā ar šādas atšķirīgas attieksmes pamatojumu Direktīvas 76/207 2 . panta 3 . punktā ir 
precizēts, ka tā neskar noteikumus, kas attiecas uz sieviešu aizsardzību, it īpaši attiecībā uz grūtnie-
cību un maternitāti (skat . 2010 . gada 30 . septembra spriedumu lietā C-104/09 Roca Álvarez, Krājums, 
I-8661 . lpp ., 26 . punkts) .

62 . Šajā ziņā Tiesa vairākkārtēji ir nospriedusi, ka Direktīvas 76/207 2 . panta 3 . punktā, piešķi-
rot dalībvalstīm tiesības uzturēt spēkā vai ieviest noteikumus grūtniecības un maternitātes aizsar-
dzības nodrošināšanai, saistībā ar vienlīdzīgas attieksmes principu starp dzimumiem par leģitīmu 
ir atzīta, no vienas puses, sievietes bioloģiskā stāvokļa aizsardzība grūtniecības laikā un pēc tās [ . . .] .

132 ECT spriedums apvienotās lietās Eweida un citi pret Apvienoto Karalisti (pieteikumu Nr .48420/10, 59842/10, 
51671/10 un 36516/10), 15 .01 .2013 .
133 EST spriedums lietā C-63/08, Virginie Pontin pret T-Comalux SA, Judikatūras Krājums 2009 I-10467 .
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63 . [ . . .] pasākums, kā pamatlietā aplūkotais, katrā ziņā ir paredzēts sievietes bioloģiskā stāvokļa 
grūtniecības laikā un pēc tās aizsardzībai .134

Dzimums kā darba veikšanas objektīvs priekšnoteikums

68 . Austrijas valdība uzskata, ka darbi, kas noris paaugstināta spiediena atmosfērā, un niršanas 
darbi vairumā gadījumu nozīmē ievērojamu fizisku slodzi, kas attiecas, piemēram, uz metro celtnie-
cības darbiem paaugstināta spiediena atmosfērā, kā arī attīrīšanas darbiem, kas tiek veikti uz tiltiem 
un izpildīti zem ūdens . Aizliegums nodarbināt sievietes fiziski nogurdinošos darbos paaugstināta 
spiediena atmosfērā un aizliegums tās nodarbināt niršanas darbos ir pamatots ar to, ka sieviešu 
elpošanas kapacitāte un to eritrocītu daudzuma rādītāji ir zemāki nekā vīriešiem .

Tiesas vērtējums

69 . Absolūtais aizliegums nodarbināt sievietes niršanas darbos nav Direktīvas 76/207 2 . panta 
3 . punktā atļautā atšķirīgā attieksme . 

70 . Niršanas darbiem ir plaša amplitūda; tie ietver darbības, kas veicamas, piemēram, bioloģi-
jas, arheoloģijas, tūrisma un kriminālpolicijas darba jomā .

[ . . .]
73 .Kaut arī Austrijas valdība, lai pamatotu šo izņēmumu attiecībā uz sievietēm, atsaucas uz 

mazāku elpošanas kapacitāti un zemāku eritrocītu daudzuma rādītāju, tā balstās uz argumentu, kas 
pamatots ar vidējiem rādītājiem, kas aprēķināti attiecībā uz sievietēm, lai salīdzinātu tos ar vidē-
jiem rādītājiem, kas attiecas uz vīriešiem . Bet minētā valdība pirmstiesas procesa laikā attiecībā uz 
šiem mainīgajiem lielumiem pieļāva, ka sieviešu un vīriešu individuālie rādītāji nozīmīgās jomās 
pārklājas .

74 . Šajos apstākļos regulējums, kas izslēdz individuāla novērtējuma veikšanu un aizliedz sie-
vietēm attiecīgo nodarbošanos, kas tajā pat laikā nav aizliegta vīriešiem, kuru vitālā kapacitāte un 
eritrocītu daudzuma rādītājs ir vienāds vai zemāks par šo mainīgo lielumu vidējiem rādītājiem sa-
līdzinājumā ar sievietēm, nav atļauts, pamatojoties uz Direktīvas 76/207 2 . panta 3 . punktu, un rada 
diskrimināciju atkarībā no dzimuma .135

Bioloģiskā dzimuma nozīme, jēdziens “transpersona”, dzimuma maiņas tiesības 

81 .  Tas ir fakts, ka nav izsmeļošu datu par transseksuālisma iemesliem, konkrēti, vai tas ir tikai 
psiholoģisks vai arī tam ir saistība ar fiziskām atšķirībām smadzenēs . Ekspertu slēdzieni nacionālā 
lietā Bellinger pret Bellinger norāda ir nostiprinošos atklājumu, ka dzimumu atšķirības smadzenēs 
tiek nostiprinātas jau pirms dzimšanas, lai gan zinātniskās teorijas pierādījumi šim faktam ir tālu 
no pilnības .Tiesa tomēr uzskata, ka daudz nozīmīgāks ir fakts, ka transseksualitāte tiek plaši starp-
tautiski atzīta kā medicīnisks stāvoklis, kurā tiek piedāvāti medicīniski pakalpojumi, lai sniegtu at-
vieglojumu [ . . .] . Apvienotās Karalistes veselības dienests, tāpat kā lielākajā vairumā Līgumvalstu, 
apzinās šāda stāvokļa esamību un atļauj attiecīgus medicīniskos pakalpojumus, ieskaitot neatgrie-
zeniskas operācijas . Ārstniecības un ķirurģiskas manipulācijas, kas tiek izdarītas, lai nodrošinātu 
dzimuma maiņu, tiek veiktas nacionālā veselības dienesta uzraudzībā . Ņemot vērā daudzskaitlīgās 
un sāpīgās manipulācijas, ko dzimuma maiņas operācijas ietver un saistību līmenis un pārliecība, 
kas nepieciešama, lai sasniegtu dzimuma sociālās lomas maiņu, nevar tikt uzskatītas par kaut ko 
patvaļīgu vai kaprīzu, personai pieņemot lēmumu veikt dzimuma maiņu . Šādos apstākļos esošās 

134 EST spriedums lietā C-5/12, Marc Betriu Montull pret Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), http://
curia .europa .eu/juris/document/document .jsf?text=&docid=141784&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&d
ir=&occ=first&part=1&cid=308709 .
135 EST spriedums lietā C-203/03, Eiropas Kopienu Komisija pret Austriju, Judikatūras Krājums 2005 I-00935 .
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zinātniskām un medicīniskām diskusijām par trasseksualitātes iemesliem un stāvokli ir samazināta 
nozīme .136 

82 .   Lai gan tas ir fakts, ka transpersona nevar iegūt visas izvēlētajam dzimuma raksturīgās 
īpašības, Tiesa norāda, ka, lai arī operācijas un hormonu terapijas veidi kļūst arvien sarežģītāki, 
vienīgais nemaināmais personas identitātes bioloģiskais aspekts ir hromosomu elements . Tai pat 
laikā ir zināms, ka hromosomu anomālijas var rasties dabiski (piemēram, starpdzimuma gadījumos, 
kur bioloģiskais kritērijs dzimšanas brīdī nav saskanīgs) un šajos gadījumos dažām personām per-
sonām šķiet vispiemērotākais atzīt piederību vienam vai otram dzimuma, kā šķiet piemērotāk katrā 
individuālā gadījumā . Tiesai nešķiet acīmredzams, ka hromosomu elements, starp visiem pārējiem 
aspektiem, būtu noteicošais, lai noteiktu transpersonas dzimumu juridiskā nozīmē .137

Dzimums un tiesības laulāties

52 .    Christine Goodwin lietā Tiesa atkāpās no savas iepriekšējās tiesu prakses: tā nosprieda, 
ka tiesības stāties laulībā starp sievieti un vīrieti, kā tas noteikts Konvencijas 12 .pantā, vairs ilgāk 
nevar tikt saprastas kā definējošas dzimumu tikai un vienīgi balstoties uz bioloģisko dzimumu . Šajā 
kontekstā Tiesa norādīja, ka ir notikušas būtiskas sociālās izmaiņas laulības institūtā kopš Konven-
cijas pieņemšanas . Turklāt Tiesa atsaucās uz Hartas [ESPH] 9 . pantu, kura formulējums atšķiras no 
Konvencijas 12 . panta . Nobeigumā Tiesa konstatēja, ka tiek plašu akceptētas transpersonu laulības 
viņu mainītajā dzimumā . Secinot Tiesa konstatēja, ka liegums transpersonai pēc dzimuma maiņas 
operācijas stāties laulība, ņemot vērā viņas jauno dzimumu, ir Konvencijas 12 . panta pārkāpums .138

56 .  Attiecībā uz saistību starp tiesībām stāties laulībā un tiesībām izveidot ģimeni, Tiesai ir jau 
norādījusi, ka pāra nespēja radīt un audzināt bērnu nevar tikt uzskatīta par iemeslu per se, kas liegtu 
tiesības stāties laulībā .139 

Dzimums un tiesības uz privātās un ģimenes dzīves aizsardzību

14 . [ . . .] jēdziens “ģimenes dzīve” Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 
8 . panta nozīmē neattiecas tikai un vienīgi uz ģimeni, kas balstīta uz laulību . Jēdziens “ģimene” šajā 
normā nav saistīts vienīgi ar attiecībām, kas balstītas uz laulībām, tas var ietvert arī citas de facto 
“ģimenes” saites, gadījumos, kad puses dzīvo kopā ārpus laulības (sk. ECT sprieduma lietā “Keegan 
v. Ireland” 44. §) . Civillikuma 214 . pantā ir noteikts, ka “pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie 
un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā”, taču Eiropas Cilvēktiesību tiesa jēdzienu 
“ģimenes dzīve” interpretē plašāk, uzsverot, ka konkrēto attiecību atbilstību “ģimenes dzīvei” var 
būtiski ietekmēt daudzi faktori, proti: vai pāris dzīvo kopā, attiecību ilgums, vai abas puses ir uzti-
cīgas viena otrai, vai ir kopīgi bērni utt . (sk. ECT sprieduma lietā “X, Y and Z v. The United Kingdom” 
36. §; lietā “Kroon and Others v. The Netherlands” 30. §) . 

Interpretējot jēdzienu “ģimenes dzīve”, Eiropas Cilvēktiesību tiesa norāda, ka bioloģiskā un so-
ciālā realitāte (biological and social reality) ir prioritāra salīdzinājumā ar likumisko pieņēmumu (legal 
presumption) (sk. ECT sprieduma lietā “Kroon and Others v. The Neatherlands” 40. §) .

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8 . pants ģimenes neiedala “likumī-
gajās” (“legitimate”) un “nelikumīgajās” (“illegitimate”) ģimenēs (sk. ECT sprieduma lietā “Marckx v. 
Belgium” 31. §) . Šāds iedalījums būtu pretrunā ar vārdiem “ikvienam ir tiesības” . Eiropas Cilvēktie-
sību tiesa, atsaucoties uz Eiropas Padomes Ministru komitejas 1970 . gada 15 . maija Rezolūciju (70) 
15 [Resolution (70) 15 of 15 May 1970 on the social protection of unmarried mothers and their children, 

136 ECT spriedums lietā Christine Goodwin pret Apvienoto Karalisti (Pieteikuma Nr .28957/95), 11 .07 .2002 .
137 ECT spriedums lietā Christine Goodwin pret Apvienoto Karalisti (Pieteikuma Nr .28957/95), 11 .07 .2002 .
138 ECT spriedums lietā Schalk un Kopf pret Austriju (Pieteikuma Nr .30141/04), 22 .11 .2010 . 22/11/2010 .
139 ECT spriedums lietā Schalk un Kopf pret Austriju (Pieteikuma Nr .30141/04), 22 .11 .2010 . 22/11/2010 .
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para. I-10, para. II-5, ect.], norāda, ka neprecētu māti kopā ar viņas bērnu ir jāuzskata par ģimeni 
tāpat kā pārējās ģimenes (sk. ECT sprieduma lietā “Marckx v. Belgium” 31. §) .140

36 . Tiesa atgādina, ka 8 .pantā minētais jēdziens “ģimenes dzīve” nav ierobežots tikai attiecībā 
uz ģimenēm, kas balstītas uz laulību, un tas var ietvert de facto attiecības [ . . .] . Lemjot par to, vai 
attiecības var tikt uzskatītas par “ģimenes dzīvi”, jāņem vērā virkne faktoru, kam var būt nozīme, 
ieskaitot, vai pāris dzīvo kopā, cik ilgi ilgst viņu attiecības, vai viņi ir demonstrējuši savstarpējas 
saistības, radot kopīgums bērnus, vai arī pierādot to ar citiem līdzekļiem .141 

90 .  Neapšaubāms fakts izskatāmajā lietā ir, ka viena dzimuma pāru attiecības, kā prasītājiem, 
ietilpst jēdzienā “privātā dzīve” Konvencijas 8 .panta izpratnē [ . . .] .142

94 .   Tiesas ieskatā būtu samāksloti turpināt pieturēties pie viedokļa, ka atšķirībā no pretējā 
dzimuma pāriem viena dzimuma pāru attiecības netiek uzskatītas par “ģimenes dzīvi” Konvencijas 
8 .panta izpratnē . Sekojoši pieteicēju attiecības dzīvojot viena dzimuma stabilās de facto attiecībās 
ietilpst jēdzienā “ģimenes dzīve” gluži tāpat kā tas būtu attiecībā uz pretējā dzimuma pāriem .143

Seksuālā orientācija

Apgrieztais pierādīšanas pienākums, tiesību uz privāto dzīvi aizsardzība

53 . [ . . .] Direktīvas 2000/78 2 . panta 2 . punkts un 10 . panta 1 . punkts jāinterpretē tādējādi, ka 
tādi fakti kā pamatlietā var tikt kvalificēti kā “fakti, pēc kuriem var secināt, ka ir bijusi diskriminā-
cija”, attiecībā uz profesionālo futbola klubu, ja attiecīgos paziņojumus ir izteikusi persona, kura uz-
stājas un kura gan plašsaziņas līdzekļos, gan sabiedrībā tiek uztverta kā šī kluba galvenais vadītājs, 
lai gan tai katrā ziņā nav juridiskas spējas to saistīt vai pārstāvēt pieņemšanas darbā jautājumos .

57 . Lai atspēkotu vienkāršo prezumpciju, kura var izrietēt no Direktīvas  2000/78 10 .  panta 
1 . punkta, nav nepieciešams, lai atbildētājs pierādītu, ka personas ar noteiktu seksuālo orientāciju 
ir tikušas iepriekš pieņemtas darbā, jo šāda prasība patiešām noteiktos apstākļos varētu aizskart 
tiesības uz privātās dzīves aizsardzību .

58 . Lietu izskatošās valsts iestādes veicamā kopējā novērtējuma ietvaros diskriminācijas sek-
suālās orientācijas dēļ šķietamā pastāvēšana varētu tikt atspēkota ar saskanīgu pierādījumu ko-
pumu . Kā būtībā apgalvo Accept, starp šādiem pierādījumiem varētu būt tostarp attiecīgā atbildētāja 
reakcija skaidras norobežošanās no publiskajiem paziņojumiem, kas ir aizdomu par diskrimināciju 
pamatā, kā arī skaidru noteikumu atbildētāja darbā pieņemšanas politikas jomā pastāvēšana, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu Direktīvas 2000/78 izpratnē .

59 . Ņemot vērā iepriekš minēto, uz trešo jautājumu jāatbild, ka Direktīvas 2000/78 10 . panta 
1 . punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja tādi fakti kā pamatlietā tiktu kvalificēti kā “fakti, 
pēc kuriem var secināt, ka ir bijusi diskriminācija” seksuālās orientācijas dēļ, profesionālajam futbola 
klubam pieņemot darbā spēlētājus, tāds pierādīšanas pienākums, kāds paredzēts Direktīvas 2000/78 
10 . panta 1 . punktā, nenoved pie tā, ka tiek prasīts pierādījums, kuru ir neiespējami sniegt, neaizska-
rot tiesības uz privātās dzīves aizsardzību .144

140 Satversmes tiesas spriedums lietā Nr .2004-02-0106, 11 .10 .2004 .
141 EST spriedums lietā X, Y, Z pret Apvienoto Karalisti (Pieteikuma Nr .21830/93), 22 .04 .1997 .
142 ECT spriedums lietā Schalk un Kopf pret Austriju (Pieteikuma Nr .30141/04), 22 .11 .2010 . 22/11/2010 .
143 ECT spriedums lietā Schalk un Kopf pret Austriju (Pieteikuma Nr .30141/04), 22 .11 .2010 . 22/11/2010 .
144 EST spriedums lietā C-81/12, Asociaţia Accept pret Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, http://
curia .europa .eu/juris/document/document .jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5d7e0a27c91b8436eb924d6e7f3d22dfa .
e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNbNb0?text=&docid=136785&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=fi
rst&part=1&cid=281489 .
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Pretējā dzimuma un viendzimuma pāru tiesības nodarbinātības jomā

Direktīvas 2000/78 1 . un 2 . pants un 3 . panta 1 . punkta c) apakšpunkts, skatot tos kopā, nepie-
ļauj tādu valsts tiesību normu [ . . .], saskaņā ar kuru pensionārs, kurš ir reģistrējis partnerattiecības, 
saņem mazāku papildu vecuma pensiju nekā tā, kāda tiek piešķirta pensionāram, kurš ir laulājies un 
pastāvīgi nedzīvo šķirti, ja:

•  attiecīgajā dalībvalstī laulāties var tikai dažāda dzimuma personas un laulībai līdzās pastāv 
arī partnerattiecības, [ . . .] kuras var nodibināt viena dzimuma personas, un

• tiek pieļauta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ, tāpēc ka valsts tiesībās minētais part-
nerattiecību partneris ir juridiski un faktiski salīdzināmā situācijā ar to, kādā ir laulāta persona at-
tiecībā uz minēto pensiju . Salīdzināmā rakstura analīze ir jāveic iesniedzējtiesai, un, to veicot, ir 
jākoncentrējas uz atbilstošajām laulāto un personu, kas ir reģistrējušas partnerattiecības, tiesībām 
un pienākumiem, kādus nosaka attiecīgie tiesību institūti un kas ir atbilstoši, ņemot vērā attiecīgā 
pabalsta mērķi un piešķiršanas nosacījumus .145

Vecums

Vecums (tiesību uz vecuma pensiju iestāšanās) kā darba tiesisko attiecību pārtraukšanas 

iemesls

43 . Tiesvedībā Tiesā Vācijas valdība cita starpā uzsvēra, ka noteikuma par darba līguma au-
tomātisku izbeigšanos, darba ņēmējam sasniedzot pensionēšanās vecumu, kas ir atzīts arī vairākās 
citās dalībvalstīs, likumība ir politiska un sociāla kompromisa atspoguļojums, kurš Vācijā ir vērojams 
vairākus gadu desmitus . Šī kompromisa pamatā esot darba dalīšana paaudžu starpā . No minēto darba 
līgumu izbeigšanas tiešā veidā labumu gūstot jaunie darba ņēmēji un tādējādi tiekot veicināta viņu 
iekļūšana profesionālajā apritē, kas konstanta bezdarba apstākļos ir visai grūta . Vecāko darba ņēmēju 
tiesības toties esot atbilstoši aizsargātas . Lielākā daļa vēloties pārtraukt darbu, sasniedzot pensijas 
vecumu, jo pensija nodrošina ienākumus pēc algas zaudējuma . Automātiska darba līguma izbeigšana 
radot arī situāciju, kad darba dēvēji nav spiesti atlaist darba ņēmējus, konstatējot, ka tie vairs nespēj 
veikt darba pienākumus, kas attiecībā uz darba ņēmējiem lielā vecumā varētu būt pazemojoši .

44 . Ir jānorāda, ka darba līgumu izbeigšana ar darba ņēmējiem, kuri atbilst vecuma nosacījumam 
un ir veikuši iemaksas pensijas saņemšanai, jau ilgu laiku ietilpst vairāku dalībvalstu darba tiesībās 
un tiek plaši pielietota darba attiecībās . Šī mehānisma pamatā ir līdzsvars starp politiskiem, ekono-
miskiem, sociāliem, demogrāfiskiem un/vai budžeta apsvērumiem, un tas ir atkarīgs no izvēles paga-
rināt darba ņēmēju aktīvo darbību vai, tieši pretēji, paredzēt viņu priekšlaicīgu pensionēšanos [ . . .] .

47 . Noteikumu par darba līgumu automātisku izbeigšanu tādēļ, ka darba ņēmējs sasniedzis 
pensionēšanās vecumu, atļaušana būtībā nebūtu uzskatāma par pārāk lielu draudu attiecīgo darba 
ņēmēju likumīgajām interesēm .

48 . Tāda tiesiskā regulējuma kā pamata lietā aplūkojamais pamatā nav tikai konkrēts vecums, 
bet tajā arī ir ņemts vērā, ka ieinteresētās personas savas profesionālās karjeras beigās saņem finan-
siālu kompensāciju viņiem piešķirtās vecuma pensijas aizstājošo ienākumu veidā .146

73 . [ . . .] nevar uzskatīt, ka minētais pasākums pārmērīgi apdraud darbinieku, kas obligāti aizgā-
juši pensijā, leģitīmās prasības tāpēc, ka viņi ir sasnieguši paredzēto vecumu, jo atbilstošais tiesis-
kais regulējums ir balstīts ne tikai uz konkrētu vecumu, bet tajā arī ir ņemts vērā, ka ieinteresētās 

145 EST spriedums lietā C-147/08, Jürgen Römer pret Freie und Hansestadt Hamburg, http://curia .europa .eu/
juris/document/document .jsf?text=&docid=80921&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=284967 .
146 EST spriedums lietā C-45/09, Gisela Rosenbladt pret Oellerking Gebäudereinigungsges .mbH, Judikatūras 
Krājums 2010 I-09391 .
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personas savas profesionālās karjeras beigās saņem finansiālu kompensāciju viņiem piešķirtās ve-
cuma pensijas veidā, kādu paredz valsts režīms, kas tiek aplūkots pamata prāvā, kuras apmēru nevar 
uzskatīt par nesaprātīgu .147

Vecums kā darba veikšanas objektīvs priekšnoteikums

33 . Gan no Vācijas valdības atbildēm uz Tiesai uzdotajiem jautājumiem saskaņā ar Tiesas Sta-
tūtu 24 . pantu, gan no tiesas sēdē izklāstītajiem šīs valdības apsvērumiem izriet, ka 30 gadu vecuma 
noteikšanas pieņemšanai darbā ugunsdzēsības tehniskajā vidējā līmeņa dienestā Hesenes federālajā 
zemē mērķis bija nodrošināt profesionālu ugunsdzēsēju dienesta operativitāti un pienācīgu darbību .

34 . Ugunsdzēsības tehniskajā vidējā līmeņa dienestā attiecībā uz noteiktām operācijām tiek 
prasītas īpaši augstas fiziskās sagatavotības prasības, kuras var izpildīt tikai visjaunākie ierēdņi . 
Ņemot vērā medicīniski pierādīto novecošanas procesu, ierēdņiem, kas ir pārsnieguši 45–50 gadu 
vecumu, vairs nav šīs augstās fiziskās spējas, un minētās operācijas ir jāveic jaunākiem ierēdņiem . 
Tāpēc maksimālā vecuma pieņemšanai darbā noteikšanas mērķis ir nodrošināt, ka ugunsdzēsības 
tehniskā vidējā līmeņa dienesta ierēdņi var izpildīt operācijas, kuru veikšanai tiek prasīta īpaši aug-
sta fiziskā sagatavotība relatīvi ilgā viņu karjeras laikā .

35 . Šajā sakarā ir jāteic, ka saskaņā ar Direktīvas 4 . panta 1 . punktu “dažāda attieksme, kuras 
pamatā ir īpašība, kas saistīta ar jebkuru no 1 . pantā minētajiem iemesliem, neveido diskrimināciju, 
ja attiecīgo profesionālo darbību būtības dēļ vai tajā sakarā, kurā tās veic, no šādas īpašības izriet 
īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju ar noteikumu, ka mērķis ir likumīgs un prasība ir pro-
porcionāla” . No tā izriet, ka nevis iemesls ir tas, uz kuru ir balstīta atšķirīgā attieksme, bet gan ar šo 
iemeslu saistīta īpašība, kurai ir jābūt īstai un izšķirīgai prasībai .

36 . Lai noteiktu, vai atšķirīgā attieksme vecuma dēļ, kas paredzēta tiesiskajā regulējumā pa-
mata lietā, ir pamatota, ir jāpārbauda, vai fiziskās spējas ir īpašība, kas ir saistīta ar vecumu, un vai 
tā ir īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz konkrēto profesiju vai tās veikšanu, pieņemot, ka šī tiesiskā 
regulējuma mērķis ir likumīgs un šī prasība ir samērīga .

37 . Attiecībā, pirmkārt, uz minētā valsts tiesiskā regulējuma mērķi no Vācijas valdības paskaid-
rojumiem izriet, ka izvirzītais mērķis ir nodrošināt profesionālu ugunsdzēsēju dienesta operativitāti 
un pienācīgu darbību .

38 . Šajā jautājumā ir jāteic, ka profesionālais ugunsdzēsības dienests ietilpst avārijas dienestā . 
Direktīvas preambulas astoņpadsmitajā apsvērumā ir precizēts, ka tā neparedz, ka šajos dienestos 
būtu jāpieņem darbā personas, kurām nav vajadzīgās spējas veikt uzdevumus, kuru izpildi no tām 
var prasīt saistībā ar likumīgo mērķi saglabāt šo dienestu operativitāti .

39 . Tādējādi ir acīmredzami, ka vēlme nodrošināt profesionālu ugunsdzēsēju dienesta operati-
vitāti un pienācīgu darbību ir uzskatāma par likumīgu mērķi Direktīvas 4 . panta 1 . punkta izpratnē .

40 . Attiecībā, otrkārt, uz īstu un izšķirīgu prasību saistībā ar ugunsdzēsēja darbu vai tā veikšanu 
no Vācijas valdības iesniegtajiem paskaidrojumiem, pret kuriem neviens neiebilda, izriet, ka uguns-
dzēsības tehniskā vidējā līmeņa dienesta darbinieki veic profesionālu ugunsdzēsēju uzdevumus 
notikuma vietā . Pretēji darbam ugunsdzēsības tehniskā dienesta vadībā ugunsdzēsības tehniskā 
vidējā līmeņa dienesta darbības galvenokārt raksturo fizisks darbs . Šī dienesta darbinieki piedalās 
ugunsgrēku dzēšanā, cilvēku glābšanā, darbos saistībā ar vides aizsardzību, dzīvnieku glābšanu un 
aizsardzību pret bīstamiem dzīvniekiem, kā arī tādos atbalsta darbos kā aizsardzības ekipējuma un 
darba transportlīdzekļu apkope un kontrole . No minētā izriet, ka īpaši augstu fizisko spēju esamību 
var uzskatīt par īstu un izšķirīgu prasību attiecībā uz profesiju Direktīvas 4 . panta 1 . punkta izpratnē 
saistībā ar ugunsdzēsēja darba veikšanu ugunsdzēsības tehniskajā vidējā līmeņa dienestā .

147 EST spriedums lietā C-411/05, Felix Palacios de la Villa pret Cortefiel Servicios SA, Judikatūras Krājums 
2007 I-08531 .
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41 . Attiecībā, treškārt, uz jautājumu par to, vai augstu fizisko spēju esamības nepieciešamība 
ir saistīta ar vecumu, ir jāteic, ka Vācijas valdība apgalvoja, pret ko neviens neiebilda, ka noteiktu 
darbinieku, kas strādā ugunsdzēsības tehniskajā vidējā līmeņa dienestā, uzdevumu veikšanai ir ne-
pieciešamas īpaši augstas fiziskās spējas un tos var paveikt tikai gados jauni ierēdņi . Šajā jautājumā 
valdība iesniedza zinātniskus datus, kuri izriet no pētījumiem darba un sporta medicīnas jomā, sa-
skaņā ar kuriem elpošanas, muskulatūras un izturības spējas ar vecumu samazinās . Tādējādi tikai 
dažiem ierēdņiem, kas ir vecāki par 45 gadiem, ir pietiekamas fiziskās spējas, lai strādātu ar uguns-
grēku dzēšanu saistītā jomā . Attiecībā uz personu glābšanu 50 gadu vecumā attiecīgajiem ierēdņiem 
vairs nav minētās spējas . Ierēdņi, kuri ir pārsnieguši šo vecumu, strādā citās minētās šīs profesijas 
jomās . Līdz ar to pilnīgu fizisko spēju esamības nepieciešamība, lai strādātu ugunsdzēsības tehnis-
kajā vidējā līmeņa dienestā, ir saistīta ar šī dienesta darbinieku vecumu .

42 . Attiecībā, ceturtkārt un visbeidzot, uz jautājumu par to, vai tāds valsts tiesiskais regulējums 
kā pamata lietā, kas nosaka 30 gadus kā maksimālā vecuma ierobežojumu tādu ierēdņu pieņemšanai 
darbā, kuriem ir augsta līmeņa fiziskās spējas, kas ļauj strādāt ugunsdzēsības tehniskajā vidējā lī-
meņa dienestā, ir samērīgs, ir jānoskaidro, vai šis ierobežojums ir atbilstošs izvirzītā mērķa sasnieg-
šanai un nepārsniedz to, kas nepieciešams šī mērķa sasniegšanai .

43 . Šajā sakarā, kā nupat tika norādīts, ugunsgrēku dzēšanas un personu glābšanas pienāku-
mus, kas ir jāveic ugunsdzēsības tehniskā vidējā līmeņa dienesta darbiniekiem, var veikt tikai gados 
jauni ierēdņi . Ierēdņi, kas ir vecāki par 45 vai 50 gadiem, veic citus pienākumus . Lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības tehniskā vidējā līmeņa dienesta efektīvu funkcionēšanu, var uzskatīt par nepiecie-
šamu, ka lielākā daļa šī dienesta ierēdņu ir spējīgi pildīt pienākumus, kam nepieciešama augsta lī-
meņa fiziska sagatavotība, un tādēļ nav sasnieguši 45 vai 50 gadu vecumu . Turklāt, lai ierēdņiem, 
kas pārsnieguši 45 vai 50 gadu vecumu, noteiktu pienākumus, kuru izpildei nav vajadzīga augsta 
līmeņa fiziskā sagatavotība, tos ir nepieciešams aizstāt ar gados jaunākiem ierēdņiem . Vecums, kādā 
ierēdnis tiek pieņemts darbā, nosaka laiku, kādu viņš būs spējīgs pildīt pienākumus, kam nepiecie-
šama augsta līmeņa fiziskā sagatavotība . Ierēdnim, kas ir pieņemts darbā pirms 30 gadu vecuma 
sasniegšanas un kuram būs jāiziet divu gadu apmācība, var noteikt veikt šos pienākumus uz vismaz 
15–20 gadiem . Turpretim, ja viņš tiek pieņemts darbā 40 gadu vecumā, šis laiks būs ilgākais tikai 
5–10 gadi . Pieņemšanas darbā lielākā vecumā rezultātā pārāk lielam ierēdņu skaitam nevarētu no-
teikt pildīt pienākumus, kam nepieciešama augsta līmeņa fiziskā sagatavotība . Tāpat šāda pieņem-
šana darbā neļautu šādi pieņemtiem darbā ierēdņiem noteikt minētos uzdevumus uz pietiekami 
ilgu laiku . Visbeidzot, kā norādīja Vācijas valdība, profesionālu ugunsdzēsēju dienesta saprātīgai 
organizācijai attiecībā uz ugunsdzēsības tehniskā vidējā līmeņa dienestu ir nepieciešama saistība 
starp amatiem, kuru izpildei ir nepieciešamas augsta līmeņa fiziskās spējas un kuri nav piemēroti 
vecākiem ierēdņiem, un amatiem, kuru izpildei nav nepieciešamas tik augsta līmeņa fiziskās spējas 
un kuri ir piemēroti šiem ierēdņiem .

44 . Tādējādi ir skaidrs, ka tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir pamata lietā, saskaņā ar kuru 
30 gadi tiek noteikti par maksimālo vecumu, lai pieņemtu darbā ugunsdzēsības tehniskā vidējā lī-
meņa dienestā, var uzskatīt par, pirmkārt, atbilstošu mērķim, kas ietver profesionālu ugunsdzēsēju 
dienesta operativitātes un pienācīgas darbības nodrošināšanu, un, otrkārt, ka tas nepārsniedz to, kas 
nepieciešams šī mērķa sasniegšanai .148

148 EST spriedums lietā C-229/08 Colin Wolf pret Stadt Frankfurt am Main Judikatūras Krājums 2010 I-00001 .
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