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Spørsmål om samvittighetsfrihet i arbeidslivet kommer til 

overflaten på (grovt sagt) to måter:

1. Tror- og livssynssamfunn som arbeidsgivere: Den kollektive 

religionsutøvelse i tros- og livssynssamfunn kan støte an mot 

individers rettigheter. (Eks. ansettelser, oppsigelser)

2. Individets egen utøvelse av religion kan støte an mot ulike 

fellesskapsinteresser. (Eks. bruk av religiøse hodeplagg, 

reservasjonskrav, håndhilsenekt)



Nærmere om typetilfelle 2: religiøse praksiser som støter an mot 

ulike fellesskapsinteresser

Har individet et rettslig krav på 

å bruke religiøse 

plagg/symboler, eller at det tas 

hensyn til religiøse behov 

(reservasjonskrav), slik at 

forbud/manglende 

tilrettelegging er en 

rettighetskrenkelse?

Kan tilrettelegging 

for religiøse 

behov/reservasjoner  

være forbudt fordi 

det krenker andre 

individers 

rettigheter?

• Religionsfrihet 

(EMK art. 9, TP 1 artikkel 2;

SP art. 18)

• Diskrimineringsvern på grunn 

av religion 

(menneskerettigheter, 

EU/EØS-rett, nasjonal rett)

• Rett til adgang til arbeid

• Retten til privatliv

(EMK art. 8, SP art. 17)

• Diskrimineringsvern for 

kvinner og seksuelle 

minoriteter)

• Rett til adgang til 

helsetjenester

• Plikt til å avskaffe 

kjønnsstereotypier (KDK 

artikkel 5a og artikkel 2 f)
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Siste nytt fra EU-domstolen:

Det tok lang tid før EU-domstolen behandlet saker om vern mot 

diskriminering på grunn av religion etter direktiv 2000/78/EF.

2017: to saker om hvorvidt det foreligger rett til bruk av hijab på 

private arbeidsplasser:

• C-157/15 (G4S Secure Solutions) (14. mars 2017)

• C-188/15 (Micropole SA) (14. mars 2017)

2018: to saker om avveiningen mellom individers vern mot 

diskriminering opp mot religiøse arbeidsgiveres frihet til å oppstille 

kriterier for hvem de skal ansette og hvem de skal si opp:

• C-414/16 (Vera Egenberger v. Evangelisches Werk) (17. april 

2018) 

• C-68/17 (IR v. JQ) (11. september 2018)



Direktiv 2000/78/EF

Artikel 1

Formål

”Formålet med dette direktiv er, med henblik på at gennemføre princippet 

om ligebehandling i medlemsstaterne, at fastlægge en generel ramme for 

bekæmpelsen af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og 

erhverv på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 

orientering.”

Artikel 2

Begrebet forskelsbehandling

1. I dette direktiv betyder princippet om ligebehandling, at ingen må 

udsættes for nogen form for direkte eller indirekte forskelsbehandling af 

nogen af de i artikel 1 anførte grunde.

2. I henhold til stk. 1

a) foreligger der direkte forskelsbehandling, hvis en person af en eller 

flere af de i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en 

tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet.



Artikel 4

Erhvervsmæssige krav

”1. Uanset artikel 2, stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne bestemme, 

at ulige behandling, som er baseret på en egenskab, der har 

forbindelse med en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde, ikke 

udgør forskelsbehandling, hvis den pågældende egenskab på 

grund af karakteren af bestemte erhvervsaktiviteter eller den 

sammenhæng, hvori sådanne aktiviteter udøves, udgør et 

regulært og afgørende erhvervsmæssigt krav, forudsat at målet er 

legitimt, og at kravet står i rimeligt forhold hertil.”

Den engelske versjonen: ”genuine and determining occupational 

requirement”

Den svenske versjonen: “utgör ett verkligt och avgörande 

yrkeskrav”



Direktivet artikkel 4 – videre adgang til unntak dersom begrunnelsen knytter seg

den ansattes religon eller tro:

”2. I forbindelse med kirker og andre offentlige eller private organisationer, hvis etik 

er baseret på religion eller tro, kan medlemsstaterne, for så vidt angår disse 

organisationers erhvervsmæssige aktiviteter, i deres nationale lovgivning, som 

gælder på datoen for vedtagelsen af dette direktiv, opretholde eller i en kommende 

lovgivning, som er baseret på national praksis, som gælder på datoen for 

vedtagelsen af dette direktiv, fastsætte bestemmelser om, at ulige behandling på 

grund af en persons religion eller tro ikke udgør forskelsbehandling, når denne 

religion eller tro, under hensyn til disse aktiviteters karakter eller den 

sammenhæng de indgår i, udgør et regulært, legitimt og berettiget 

erhvervsmæssigt krav på baggrund af organisationens etik. Denne ulige 

behandling udøves under overholdelse af medlemsstaternes forfatningsmæssige 

bestemmelser og principper samt de generelle principper i fællesskabsretten og 

kan ikke berettige til forskelsbehandling med anden begrundelse.

Under forudsætning af at dette direktiv i øvrigt overholdes, er det således ikke til 

hinder for, at kirker og andre offentlige eller private organisationer, hvis etik er 

baseret på religion eller tro, og som handler i overensstemmelse med den 

nationale forfatning og lovgivning, kan kræve af personer, der arbejder for dem, at 

de har en redelig indstilling til og er loyale over for organisationens etik.”



Egerberger: 

62. For så vidt angår fortolkningen af begrebet »regulært, legitimt og berettiget 

erhvervsmæssigt krav« i artikel 4, stk. 2, i direktiv 2000/78 følger det udtrykkeligt af 

denne bestemmelse, at det er under hensyn til de pågældende aktiviteters 

»karakter« eller den »sammenhæng«, de indgår i, at religion eller tro i givet fald 

kan udgøre et sådant erhvervsmæssigt krav.

63. Henset til sidstnævnte bestemmelse forudsætter lovligheden af en ulige 

behandling på grund af en persons religion eller tro således, at der foreligger en 

direkte forbindelse, der kan verificeres objektivt, mellem det fastsatte 

erhvervsmæssige krav og den pågældende aktivitet. En sådan forbindelse kan 

følge enten af denne aktivitets karakter, f.eks. når denne indebærer deltagelse i 

fastlæggelsen af den pågældende kirkes eller organisations etik eller i 

forkyndelsesopgaverne, eller af de betingelser, hvorunder den nævnte aktivitet 

skal udøves, såsom nødvendigheden af at sikre en troværdig repræsentation af 

kirken eller organisationen uden for denne.

64.  Endvidere skal dette erhvervsmæssige krav, således som det kræves i artikel 

4, stk. 2, i direktiv 2000/78, være »regulært, legitimt og berettiget« på baggrund af 

kirkens eller organisationens etik. Selv om det, som påpeget i denne doms præmis 

61, principielt ikke tilkommer de nationale retsinstanser at udtale sig om etikken 

som sådan som grundlag for det påberåbte erhvervsmæssige krav, tilkommer det 

dem ikke desto mindre i det enkelte tilfælde at afgøre, om disse tre kriterier er 

opfyldt, henset til denne etik.



65 Hvad angår disse kriterier skal det for det første for så vidt angår kravets 

karakter af »regulært« præciseres, at anvendelsen af dette adjektiv betyder, at 

tilhørsforholdet til den religion eller tro, som den pågældende kirkes eller 

organisations etik er baseret på, for EU-lovgiver skal synes nødvendigt som 

følge af vigtigheden af den pågældende erhvervsmæssige aktivitet for 

hævdelsen af denne etik eller denne kirkes eller organisations udøvelse af dens 

ret til selvstændighed.

66 Hvad for det andet angår kravets karakter af »legitimt« viser brugen af 

dette ord, at EU-lovgiver har villet sikre, at kravet om tilhørsforhold til den 

religion eller tro, som den pågældende kirkes eller organisations etik er baseret 

på, ikke tjener til at forfølge et formål, som ikke vedrører denne etik eller denne 

kirkes eller organisations udøvelse af dens ret til selvstændighed.

67 Hvad for det tredje angår kravets karakter af »berettiget« indebærer dette 

ord ikke blot, at kontrollen med overholdelsen af de kriterier, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 2, i direktiv 2000/78, kan foretages af en national retsinstans, men 

ligeledes, at den kirke eller organisation, der har opstillet dette krav, har pligt til, 

i lyset af de faktiske omstændigheder i det foreliggende tilfælde, at godtgøre, at 

den påberåbte risiko for indgreb i dens etik eller dens ret til selvstændighed er 

sandsynlig og alvorlig, således at indførelsen af et sådant krav rent faktisk er 

nødvendigt.
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