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Temats: Lūgumraksts Nr. 0769/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J.M., par 
Caritas personāla diskrimināciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir šķīries, paskaidro, ka viņa partnere, kura arī ir šķīrusies, 
strādā katoļu baznīcas humānās palīdzības organizācijā Caritas. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka viņa partnere tiktu atlaista, ja Caritas uzzinātu par šīm attiecībām. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka viņš un viņa partnere vēlētos apprecēties, bet, tā kā katoļu baznīca —
tāpēc arī Caritas — neatbalsta laulības starp šķirtiem partneriem, laulība veicinātu atlaišanu
no darba. Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Vācijas darbaspēka iestādēm nav 
ietekmes uz Caritas personāla politiku. Lai gan lūgumraksta iesniedzējs šaubās, vai šī 
situācija atbilst ES nediskriminācijas principiem, tomēr viņš aicina Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa partnere, kura strādā katoļu baznīcas humānās 
palīdzības organizācijā (Caritas), tiktu atlaista no darba, ja organizācija uzzinātu par viņu 
attiecībām/laulībām.

Lūgumraksta analīze no Kopienas tiesību aktu viedokļa
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2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, aizliedz tiešu vai netiešu diskrimināciju reliģijas 
vai uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Tomēr saskaņā ar Direktīvas 4. panta 2. punktu:
„Dalībvalstis var uzturēt spēkā attiecīgās valsts tiesību aktus, kuri ir spēkā šīs direktīvas
pieņemšanas dienā vai noteikt turpmākos tiesību aktus, kuros ņem vērā valsts praksi, kas
pastāv šīs direktīvas pieņemšanas dienā un saskaņā ar ko profesionālo darbību gadījumā
baznīcās un citās valsts vai privātās organizācijas to ētoss balstās uz reliģiju vai uzskatiem, 
dažāda attieksme personas reliģijas vai uzskatu dēļ neveido diskrimināciju, ja šādu darbību 
īpatnību dēļ vai tajā sakarā, kurā tās veic, personas reliģija vai uzskati veido īstu, likumīgu 
un attaisnotu prasību attiecībā uz profesiju, ņemot vērā organizācijas ētosu. Šo atšķirīgo 
attieksmi ievieš, ņemot vērā dalībvalstu konstitucionālās normas un principus, kā arī
Kopienas tiesību vispārīgos principus, un tai nekādā gadījumā nebūtu jāattaisno nekāda 
diskriminācija.
Ar nosacījumu, ka citādi šo direktīvu ievēro, tā neskar baznīcas un to citu valsts vai privāto 
organizāciju, kuru ētoss balstās uz reliģiju vai uzskatiem un kuras darbojas saskaņā ar valsts 
konstitūciju un likumiem, tiesības pieprasīt, lai personas, kuras strādā to labā, izturētos 
godprātīgi un lojāli pret organizācijas ētosu.”

Secinājumi

Ņemot vērā, ka Vācija ir transponējusi Direktīvu 2000/78/EK, ikviens gadījums saistībā ar 
tiesību aktu piemērošanu, īstenojot direktīvu (kā konkrētajā lietā), pirmajā instancē būtu 
jāizskata valsts varas iestādēm, tostarp tiesām. Ja rodas šaubas par Kopienas tiesību aktu 
piemērojamību, var iesniegt lūgumu Eiropas Kopienu Tiesai saskaņā ar EK līguma 
234. pantu.

Komisija vēlētos piebilst, ka ikviens, kurš uzskata, ka ir pārkāptas viņa vai viņas 
pamattiesības, var iesniegt sūdzību Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Tomēr Tiesa 
izskata lietu tikai tad, ja ir izsmeltas visas iekšējās tiesiskās aizsardzības iespējas.
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