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Θέμα: Αναφορά 0769/2008, του J.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις σε 
βάρος του προσωπικού της Caritas

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι διαζευγμένος, εξηγεί ότι η σύντροφός του, που είναι επίσης 
διαζευγμένη, εργάζεται στην Caritas, την οργάνωση ανθρωπιστικής βοήθειας της Καθολικής 
Εκκλησίας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, εάν η Caritas ανακάλυπτε αυτήν τη σχέση, η 
σύντροφός του θα απολυόταν. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο ίδιος και η σύντροφός του θα 
επιθυμούσαν να παντρευτούν, αλλά, καθώς η Καθολική Εκκλησία –και ως εκ τούτου η 
Caritas– δεν δέχεται τον γάμο μεταξύ διαζευγμένων, ο γάμος τους θα οδηγούσε επίσης σε 
απόλυση. Ο αναφέρων τονίζει εν προκειμένω ότι οι γερμανικές αρχές απασχόλησης δεν 
έχουν καμία επιρροή στην πολιτική προσωπικού της Caritas. Ωστόσο, καθώς έχει αμφιβολίες 
για το εάν αυτή η κατάσταση είναι σύμφωνη με τις αρχές της ΕΕ για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του, η οποία εργάζεται για την οργάνωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας της Καθολικής Εκκλησίας (Caritas), ενδεχομένως θα απολυόταν εάν 
η οργάνωση μάθαινε για τη σχέση/τον γάμο τους.
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Ανάλυση της αναφοράς υπό το πρίσμα της κοινοτικής νομοθεσίας

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση 
διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας:
Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν στην ισχύουσα κατά την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας οδηγίας εθνική τους νομοθεσία ή να προβλέψουν σε μελλοντική νομοθεσία η οποία 
αφορά τις ισχύουσες εθνικές πρακτικές, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας 
διατάξεις βάσει των οποίων, στην περίπτωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των 
εκκλησιών ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών ενώσεων η δεοντολογία των οποίων εδράζεται στη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, η διαφορετική μεταχείριση που εδράζεται στο θρήσκευμα ή τις 
πεποιθήσεις ενός προσώπου δεν συνιστά διάκριση όταν, λόγω της φύσης των εν λόγω 
δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου ασκούνται, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις 
αποτελούν επαγγελματική απαίτηση ουσιώδη, θεμιτή και δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη
τη δεοντολογία της οργάνωσης. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση ασκείται τηρουμένων των 
συνταγματικών διατάξεων και αρχών των κρατών μελών, καθώς και των γενικών αρχών του 
κοινοτικού δικαίου και δεν μπορεί να αιτιολογεί διάκριση η οποία βασίζεται σε άλλους λόγους.
Εφόσον οι διατάξεις της τηρούνται κατά τα λοιπά, η παρούσα οδηγία δεν θίγει συνεπώς το 
δικαίωμα των εκκλησιών και των λοιπών δημόσιων ή ιδιωτικών ενώσεων των οποίων η 
δεοντολογία εδράζεται στο θρήσκευμα ή στις πεποιθήσεις, εφόσον ενεργούν σύμφωνα με τις 
εθνικές συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, να απαιτούν από τα πρόσωπα που εργάζονται 
για λογαριασμό τους στάση καλής πίστεως και συμμόρφωσης προς τη δεοντολογία τους.

Συμπέρασμα

Δεδομένου ότι η οδηγία 2000/78 έχει μεταφερθεί στο γερμανικό δίκαιο, κάθε υπόθεση που 
σχετίζεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας εφαρμογής της οδηγίας (όπως η συγκεκριμένη 
υπόθεση), πρέπει καταρχάς να εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαστηρίων. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας, μπορεί να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
σύμφωνα με το άρθρο 234 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή θα ήθελε να προσθέσει ότι οποιοσδήποτε θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί 
θεμελιώδη δικαιώματά του μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ωστόσο, το εν λόγω δικαστήριο μπορεί να 
επιληφθεί μιας υπόθεσης μόνον όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό 
επίπεδο.
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