Директива (ез) бр. 97/80 на советот
од 15 декември 1997
за товарот на доказ во случаи на полова дискриминација
СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
имајќи го предвид Договорот за социјална политика анексиран кон Протоколот (бр. 14)
за социјална политика анексиран кон Спогодбата за основање на Европската заедница,
а особено членот 2 (2) од неа,
имајќи го предвид предлогот на Комисијата1,
имајќи го предвид мислењето на Економскиот и социјален комитет2,
постапувајќи во согласност со постапката што е изложена во членот 189в од
Спогодбата, во соработка со Европскиот парламент3,
(1) со оглед на тоа што, врз основа на Протоколот за социјална политика анексиран кон
Спогодбата, земјите-членки, со исклучок на Обединетото Кралство и на Северна Ирска
(во понатамошниот текст „земјите-членки“), со желба да се спроведе Социјалната
повелба од 1989, склучија Договор за социјална политика;
(2) со оглед на тоа што Повелбата на Заедницата за основните социјални права на
работниците ја признава важноста на борбата против секаков вид дискриминација,
вклучувајќи и дискриминација врз основа на полот, бојата, расата, мислењата или
верувањата;
(3) со оглед на тоа што во ставот 16 од Повелбата на Заедницата за основните
социјални права на работниците за еднаков третман на мажите и жените е предвидено,
помеѓу другото, да „се засилат активностите за да се обезбеди спроведување на
принципот за еднаквост на мажите и жените во поглед, конкретно, на достапноста на
вработување, надомест, работни услови, социјална заштита, образование,
професионална обука и развој на кариерата“;
(4) со оглед на тоа што, во согласност со членот 3 (2) од Договорот за социјална
политика, Комисијата се има консултирано со раководството и со работниците на ниво
на Заедницата за можната насока на активностите на Заедницата за товарот на доказ во
случаи на полова дискриминација;
(5) со оглед на тоа што Комисијата, имајќи ги предвид препорачаните активности на
Заедницата по таквите консултации, уште еднаш ги консултираше раководството и
работниците за содржината на разгледуваниот предлог во согласност со членот 3 (3) од
истиот договор; со оглед на тоа што последните ги испратиле своите мислења до
Комисијата;
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(6) со оглед на тоа што, по втората рунда на консултации, ниту раководството ниту
работниците не ја информираа Комисијата за својата желба да го почнат процесот најверојатно водејќи кон договор - обезбедено со членот 4 од истиот договор;
(7) со оглед на тоа што, во согласност со членот 1 од Договорот, Заедницата и земјитечленки си имаат поставено цел, помеѓу другото, за подобрување на животните и на
работните услови; со оглед на тоа што ефективното спроведување на принципот за
еднаков третман за мажите и жените би придонел кон постигнувањето на таа цел;
(8) со оглед на тоа што принципот за еднаков третман беше наведен во членот 119 од
Спогодбата, во Директивата бр. 75/117/ЕЕЗ на Советот од 10 февруари 1975 за
приближување на законите на земјите-членки што се однесуваат на примената на
принципот за еднаква плата за мажите и жените4 и во Директивата бр. 76/207/ЕЕЗ на
Советот од 9 февруари 1976 за примена на принципот за еднаков третман на мажите и
жените во поглед на вработеноста, професионалната обука и подобрувањето на
работните услови5;
(9) со оглед на тоа што Директивата бр. 92/85/ЕЕЗ на Советот од 19 октомври 1992 за
воведување мерки за поттикнување напредок во безбедноста и во здравството на работа
за трудните работнички и за работничките што само што родиле или дојат6, исто така
придонесува кон ефективно спроведување на принципот за еднаков третман на мажите
и жените; со оглед на тоа што таа директива не треба да биде на штета на
гореспоменатите директиви за еднаков третман; со оглед на тоа што, поради тоа,
работничките што се опфатени со таа директива треба исто така да имаат корист од
прифаќањето на правилата за товарот на доказ;
(10) со оглед на тоа што Директивата бр. 96/34/ЕК на Советот од 3 јуни 1996 за
рамковниот договор за родителски платен одмор, заклучена од УНИЦЕ, ЦЕЕП и
ЕТУЦ7, исто така се засновува на принципот за еднаков третман на мажите и жените;
(11) со оглед на тоа што упатувањето на „судски процес“ и „суд“ ги опфаќа
механизмите преку кои може да се поднесат тужби за испитување и за одлучување на
независните органи што може да донесуваат одлуки што се обврзувачки за страните од
тие процеси;
(12) со оглед на тоа што изразот ‘вонсудски постапки’ значи конкретно постапки како
што се помирување и посредување;
(13) со оглед на тоа што прифаќањето на фактите од кои може да се претпостави дека
постоела директна или индиректна дискриминација е прашање на националните судски
или на другите компетентни органи, во согласност со националното право или
практика;
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(14) со оглед на тоа што останува на земјата-членка да ги воведе, во која било
соодветна фаза на процесот, правилата за докази што се поповолни за тужителите;
(15) со оглед на тоа што е неопходно да се земат предвид специфичните
карактеристики на правните системи на одредени земји-членки, меѓу другото кога
може да се изведе заклучок за дискриминација, доколку обвинетиот не успее да
обезбеди доказ што го задоволува судот или другите компетентни власти, дека не
постоела повреда на принципот за еднаков третман;
(16) со оглед на тоа што земјите-членки не треба да ги применуваат правилата за
товарот на доказ за постапките во кои судот или другите компетентни органи треба да
ги истражуваат фактите за случајот; со оглед на тоа што притоа споменатите постапки
се тие во кои од тужителите не се бара да ги докажат фактите, а кои треба судот или
другите органи да ги истражуваат;
(17) со оглед на тоа дека на тужителите може да им биде ускратено какво било средство
за спроведување на принципот за еднаков пристап пред националните судови доколку
ефектот од воведување доказ за очигледна дискриминација не му го наметнува на
обвинетиот товарот да докаже дека неговата практика всушност не е
дискриминаторска;
(18) со оглед на тоа што Судот на правдата на европските заедници поради тоа смета
дека правилата за товарот на доказ мора да бидат прифатени кога на прв поглед (prima
facie) постои случај на дискриминација и дека, за принципот за еднаков третман да
биде ефективно применет, товарот на доказ мора да се врати назад кон обвинетиот кога
е донесен доказот за таква дискриминација;
(19) со оглед на тоа што е уште потешко да се докаже дискриминација кога таа е
индиректна; со оглед на тоа што поради тоа е важно да се дефинира индиректна
дискриминација;
(20) со оглед на тоа што целта на адекватното приспособување на правилата за товарот
на доказ не е задоволително постигната во сите земји-членки и во согласност со
принципот на субвенционирање што е наведено во членот 3б од Спогодбата и на
пропорционален начин, таа цел мора да биде постигната на ниво на Заедницата; со
оглед на тоа што оваа директива самата се ограничува на минимално потребните
активности и не оди понатаму од тоа што е неопходно за таа цел;
ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ДИРЕКТИВА:
Член 1
Цел
Целта на оваа директива е да осигури дека мерките што се преземени од земјите-членки
за спроведување на принципот на еднаков третман ќе станат поефективни, за да се
овозможи сите лица што се сметаат себеси за оштетени, бидејќи принципот на еднаков
третман не бил применет во нивниот случај, да ги имаат правата што се утврдени од
судскиот процес по можното обраќање за помош од другите компетентни органи.

3

Член 2
Дефиниции
1. За целите на оваа директива, принципот за еднаков третман значи дека нема да
постои полова дискриминација во ниедна форма, директно или индиректно.
2. За целите на принципот за еднаков третман што е споменат во ставот 1, индиректна
дискриминација постои кога очигледна неутрална одредба, критериум или практика им
штетат на значително поголем дел припадници на еден пол, освен кога одредбата,
критериумот или практиката се соодветни и неопходни и може да бидат оправдани со
факторите на целта што не се поврзани со полот.
Член 3
Обем
1. Оваа директива се применува за:
(а) ситуациите опфатени со членот 119 од Спогодбата и директивите 75/117/ЕЕЗ,
76/207/ЕЕЗ и, сè додека се работи за полова дискриминација, 92/84/ЕЕЗ и 96/34/ЕК.
(б) која било цивилна или административна постапка што се однесува на јавниот или
приватниот сектор и што обезбедува средства за обесштетување од националното
право, а која се однесува на мерките што се наведени во (а), со исклучок на
доброволните вонсудски постапки или тие што се обезбедени со националното право.
2. Оваа директива не се однесува на криминални постапки, освен ако тоа не е поинаку
одредено од земјите-членки.
Член 4
Товар на доказ
1. (13) Земјите-членки ги преземаат мерките што се неопходни, во согласност со
нивните национални судски системи, за да обезбедат дека, ако лицата што се сметаат
себеси за оштетени, бидејќи принципот на еднаков третман не бил применет во
нивниот случај, утврдат, пред судот или другите компетентни органи, факти од кои
може да се претпостави дека се појавила директна или индиректна дискриминација,
останува на обвинетиот да докаже дека не постоело непочитување на принципот за
еднаков третман.
2. Оваа директива нема да ги спречи земјите-членки да воведат правила за доказите
што се поповолни за тужителите.
3. Земјите-членки не мора да го применуваат ставот 1 за постапките во кои судот или
компетентниот орган треба да ги истражуваат фактите за случајот.
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Член 5
Информации
Земјите-членки утврдуваат дека преземените мерки од оваа директива, заедно со
другите одредби што веќе се во сила, им се прикажуваат на сите засегнатите лица со
сите соодветни средства.
Член 6
Неповратност
Спроведувањето на оваа директива во никој случај нема да се биде доволна основа за
намалување на општото ниво на заштита за работниците во која било област на која се
однесува, без тоа да влијае на правото на земјите-членки да одговорат на промените на
ситуацијата со воведување закони, прописи и административни одредби што се
поинакви од оние што се во сила, при известувањето за оваа директива, под услов да се
исполнети минималните барања од оваа директива.
Член 7
Спроведување
Земјите-членки ги донесуваат сите закони, прописи и административни одредби што се
неопходни за да се почитува оваа директива до 1 јануари 2001 година. Тие за тоа
веднаш ја известуваат Комисијата.
Кога земјите-членки ги усвојуваат овие мерки, тие содржат упатување кон оваа
директива или се придружени со такво упатување при нивното официјално објавување.
Методите за правење вакви упатувања ги донесуваат земјите-членки.
Земјите-членки ги проследуваат до Комисијата, во рок од две години од стапувањето на
оваа директива во сила, сите информации што се неопходни за да може Комисијата да
подготви извештај за Европскиот парламент и Советот за примената на оваа директива.
Член 8
Оваа директива се однесува на земјите-членки.
Брисел, 15 декември 1997.
за Советот
Претседател
Џ.-Ц. ЈУНКЕР
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