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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-54/07 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding κατά Firma Feryn N.V. 

ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΚΑΘΙΣΤΑ 
ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΥΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ 

Η αδυναµία εντοπισµού συγκεκριµένου ενάγοντος δεν καθιστά δυνατό το συµπέρασµα ότι ουδόλως 
υπάρχει άµεση δυσµενής διάκριση 

Η οδηγία 2000/43/ΕΚ 1 σκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, προκειµένου να πραγµατωθεί η αρχή της ίσης 
µεταχειρίσεως εντός των κρατών µελών. Η βελγική νοµοθεσία έχει παράσχει στο Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, οργανισµό επιφορτισµένο µε την προώθηση της 
ίσης µεταχειρίσεως στο Βέλγιο, τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη οσάκις συντρέχει ή θα 
µπορούσε να συντρέξει δυσµενής διάκριση, ακόµη και αν δεν µπορεί να εντοπισθεί 
συγκεκριµένος ενάγων. 

Η εταιρία Feryn ειδικεύεται στην εγκατάσταση θυρών γκαράζ. Το Centrum ζήτησε από τα βελγικά 
δικαστήρια επιλύσεως εργατικών διαφορών να διαπιστώσουν ότι η Feryn εφάρµοζε πολιτική 
προσλήψεων ενέχουσα δυσµενή διάκριση. Στηρίζεται στις δηµόσιες δηλώσεις του διευθυντή της 
επιχειρήσεως αυτής, σύµφωνα µε τις οποίες, κατ’ ουσίαν, η επιχείρησή του ζητούσε να προσλάβει 
µονταδόρους, αλλά δεν µπορούσε να προσλάβει µισθωτούς ορισµένης εθνοτικής καταγωγής 
(«αλλόχθονες»), λόγω των ενδοιασµών που είχαν οι πελάτες της επιχειρήσεως προκειµένου να 
τους επιτρέψουν την πρόσβαση, κατά τον χρόνο των εργασιών, στην ιδιωτική τους κατοικία. 

Στο ∆ικαστήριο τίθεται κατ’ ουσίαν το ερώτηµα αν τέτοιου είδους δηλώσεις στις οποίες προβαίνει 
ένας εργοδότης στο πλαίσιο διαδικασίας προσλήψεων συνιστούν δυσµενή διάκριση, εφόσον δεν 
µπορεί να εντοπισθεί συγκεκριµένος ενάγων ο οποίος θεωρεί ότι υπέστη τη διάκριση αυτή.  

Το ∆ικαστήριο, υπενθυµίζοντας τον σκοπό της οδηγίας, κρίνει ότι η αδυναµία εντοπισµού 
συγκεκριµένου ενάγοντος δεν καθιστά δυνατό το συµπέρασµα ότι ουδόλως υπάρχει άµεση 
δυσµενής διάκριση, υπό την έννοια της οδηγίας. Πράγµατι, η δηµιουργία προϋποθέσεων για µια 
αγορά εργασίας που ευνοεί την κοινωνική ένταξη θα επιτυγχανόταν δυσχερώς αν αυτή 

                                                 
1 Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180, σ. 22). 



περιοριζόταν µόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας υποψήφιος για µια θέση εργασίας ο 
οποίος δεν προσλήφθηκε στρέφεται δικαστικώς κατά του εργοδότη λόγω δυσµενούς διακρίσεως. 
Επιπλέον, οι δηλώσεις αυτές είναι ικανές να αποτρέψουν σοβαρά ορισµένους υποψηφίους από την 
υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Έτσι, συνιστούν άµεση δυσµενή διάκριση κατά την 
πρόσληψη, υπό την έννοια της οδηγίας.  

Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται επί του ζητήµατος της αντιστροφής του βάρους 
αποδείξεως, σε περίπτωση κατά την οποία προβάλλεται η ύπαρξη πολιτικής προσλήψεων 
ενέχουσας δυσµενή διάκριση µε βάση τις δηµόσιες δηλώσεις ενός εργοδότη ως προς την πολιτική 
του προσλήψεων. Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, πράγµατι, ο εργοδότης οφείλει να αποδείξει ότι 
δεν παραβίασε την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως. Περαιτέρω, στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται 
να ελέγξει αν έχουν αποδειχθεί τα προσαπτόµενα πραγµατικά περιστατικά και να εκτιµήσει αν 
επαρκούν τα στοιχεία που προσκοµίζονται προς στήριξη των ισχυρισµών του εν λόγω εργοδότη 
ότι δεν παραβίασε την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως. Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει στη συνέχεια ότι 
οι δηµόσιες δηλώσεις µε τις οποίες ο εργοδότης καθιστά γνωστό ότι, στο πλαίσιο της 
πολιτικής του προσλήψεων, δεν θα προσλαµβάνει µισθωτούς ορισµένης εθνοτικής ή 
φυλετικής καταγωγής αρκούν προκειµένου να τεκµαίρεται, υπό την έννοια της οδηγίας, η 
ύπαρξη πολιτικής προσλήψεων ενέχουσας άµεση δυσµενή διάκριση.  

Τέλος, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται επί του ζητήµατος ποιες κυρώσεις θα ήσαν κατάλληλες για 
τη δυσµενή διάκριση κατά την πρόσληψη όπως η επίµαχη. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη µέλη 
να προβλέπουν αποτελεσµατικές, ανάλογες προς την παράβαση και αποτρεπτικές κυρώσεις, 
ακόµη και όταν δεν µπορεί να εντοπισθεί συγκεκριµένο θύµα. Έτσι, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι 
οι κυρώσεις αυτές µπορούν να συνίστανται, µεταξύ άλλων, στην εκ µέρους του αρµοδίου 
δικαστηρίου διαπίστωση της δυσµενούς διακρίσεως, συνοδευόµενη από την προσήκουσα 
δηµοσιότητα, ή στο να υποχρεωθεί ο εργοδότης να παύσει τη συνιστώσα δυσµενή διάκριση 
πρακτική ή ακόµη στην επιδίκαση αποζηµιώσεως στον οργανισµό που κίνησε τη σχετική 
διαδικασία κατά του εργοδότη. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-54/07  

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-54/07

