
Υπόθεση Karakurt κατά Αυστρίας της 29.4.20021

Ανακοίνωση 965/2000
Δικαίωμα των αλλοδαπών εργαζομένων να εκλέγονται στα συμβούλια εργαζομένων νομικών προ-
σώπων ιδιωτικού δικαίου – Ισότητα ημεδαπών και αλλοδαπών ενώπιον του νόμου – Δικαίωμα στη  
χωρίς διακρίσεις ίση προστασία του νόμου – Η διακριτική μεταχείριση, όταν προβλέπεται, πρέπει να  
στηρίζεται σε εύλογα και αντικειμενικά κριτήρια – Δεδικασμένο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των  
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως αρνητική προϋπόθεση για την εξέταση της ανακοίνωσης ενώπιον  
της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Άρθρα 25 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 
Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)
Άρθρο 5 παρ. 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων
Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ 25, τ. Α΄)
Άρθρο 1 παρ. 2 της Διεθνούς Σύμβασης για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων
Ν.Δ. 494/1970 (ΦΕΚ 77, τ. Α΄)
Άρθρο 11 της της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ν.Δ. 53/1974, ΦΕΚ 256, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολ-
λο Νο. 11 (Ν. 2400/1996, ΦΕΚ 96, τ. Α΄)
Ι. Πραγματικά Περιστατικά σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντα: Ο προσφεύγων, κύ-

ριος Karakurt, είναι πολίτης Τουρκίας και διαμένει στην Αυστρία με άδεια παραμονής αορίστου διαρκείας. 
Εργάζεται στην «Ένωση για την Υποστήριξη των Αλλοδαπών» που εδρεύει στο Λίντς και απασχολεί συνολι -
κά δέκα άτομα. Στις 24.5.1994 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου Εργαζομένων της 
Ένωσης, το οποίο έχει θεσμοθετημένη εξουσία και την ευθύνη να προάγει τα συμφέροντα του προσωπι-
κού και να επιβλέπει τη συμμόρφωση με τις συνθήκες εργασίας. Στο Συμβούλιο Εργαζομένων εξελέγησαν 
ο προσφεύγων, ο οποίος πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή ήταν άνω των 19 ετών 
και εργαζόταν στην «Ένωση για την Υποστήριξη των Αλλοδαπών» για περισσότερους από έξη μήνες και 
ένας άλλος εργαζόμενος, ο κύριος V.P.

Στις 1.7.1994 ο κύριος V.P. προσέβαλε την εκλογή του κυρίου Karakurt ενώπιον του Περιφερειακού 
Δικαστηρίου του Λίντς ισχυριζόμενος ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εκλογής στο Συμβούλιο Εργαζο-
μένων. Με απόφασή του της 15.9.1994 το Δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή του κυρίου Karakurt στο Συμ-
βούλιο Εργαζομένων επικαλούμενο την αυστριακή νομοθεσία η οποία ορίζει ότι δικαίωμα εκλέγεσθαι στα 
Συμβούλια Εργαζομένων έχουν μόνον οι πολίτες της Αυστρίας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
Επομένως, αφού ο κύριος Karakurt δεν πληρούσε την προϋπόθεση της ιθαγένειας δεν εδικαιούτο να θέσει 
υποψηφιότητα για την εκλογή του στο Συμβούλιο Εργαζομένων.

O κύριος  Karakurt προσέφυγε στο Εφετείο του Λίντς το οποίο στις 15.3.1995 επικύρωσε την προ-
σβληθείσα απόφαση. Συγκεκριμένα, το Εφετείο έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου θεωρώντας ότι δεν υπήρξε επέμβαση στο δικαίωμα του εφε-
σιβάλλοντα να συμμετέχει σε συνδικαλιστικές ενώσεις. Στις 21.12.1995 το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρί-
ας απέρριψε την από 21.4.1995 προσφυγή που άσκησε ο κύριος Karakurt κατά της απόφασης του Εφετεί-
ου του Λίντς. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι το Συμβούλιο Εργαζομένων δεν είναι «ένωση» με την 
έννοια του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στο μέτρο που η ορ-
γάνωση και οι λειτουργίες του Συμβουλίου Εργαζομένων καθορίζονται από το νόμο και μοιάζουν με αυτές 
του εμπορικού επιμελητηρίου δεν πρόκειται για ένωση που ιδρύεται με βάση την εκούσια και ιδιωτική 
βούληση. Το προσωπικό δεν αποτελεί ανεξάρτητη ένωση αφού δεν πρόκειται για ομάδα ατόμων συνδεδε-
μένων σε εκούσια βάση. Κρίνοντας τα επιχειρήματα του κυρίου Karakurt περί διακριτικής μεταχείρισής του 
ως αλλοδαπού, το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Αυστρία με τη  
Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών των Φυλετικών Διακρίσεων, σύμφωνα με τις οποίες  
η διαφορετική μεταχείριση των αυστριακών πολιτών από τους αλλοδαπούς δικαιολογείται τόσο από τις 
διακρίσεις μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οικονομικές συνθήκες σε 

1 Δημοσιευμένη στην Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2003, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 
– Κομοτηνή. 
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θέματα αγοράς εργασίας όπως επίσης και από την ειδικότερη σχέση των πολιτών με το κράτος του οποίου 
έχουν την ιθαγένεια. Επιπλέον, η παραμονή ενός αλλοδαπού μπορεί να περιοριστεί υπαγόμενη σε απόφα-
ση  της  διοίκησης  και  να  δημιουργηθεί  πρόβλημα  με  τη  θητεία  του  ενδιαφερόμενου  αλλοδαπού στο 
Συμβούλιο Εργαζομένων.

Στις 24.7.1996 ο κύριος  Karakurt προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου. Στις 14.9.1999 το Τρίτο Τμήμα του Δικαστηρίου απέρριψε κατά πλειοψηφία την προσφυγή του 
αποφαινόμενο ότι το Συμβούλιο Εργαζομένων, ως εκλεγμένο όργανο που λειτουργεί με τη συμμετοχή του 
προσωπικού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί «ένωση» με την έννοια του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης.

ΙΙ.  Η ανακοίνωση ενώπιον της Επιτροπής:  Ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Ο.Η.Ε. ο κύριος Karakurt ισχυρίστηκε ότι η νομοθεσία της Αυστρίας παραβιάζει το προστατευόμενο από το 
άρθρο 26 του Συμφώνου δικαίωμά του για ισότητα ενώπιον του νόμου και για χωρίς διάκριση ίση προστα -
σία του νόμου. Ειδικότερα, θεωρεί ότι η διακριτική μεταχείριση που επιφυλάσσει η αυστριακή νομοθεσία 
στους αλλοδαπούς σε σχέση με τους πολίτες της Αυστρίας / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου όσον αφορά 
στην ικανότητα του εκλέγεσθαι στα Συμβούλια Εργαζομένων δεν στηρίζεται σε εύλογη και αντικειμενική 
βάση.

Δεν μπορεί ο νόμος με κριτήριο την ιθαγένεια να ακυρώσει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει ένας 
εργαζόμενος με τη μορφή της ψήφου των συναδέρφων του για αν εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους στο 
Συμβούλιο Εργαζομένων.  Δεν  δικαιολογείται  το προβλεπόμενο από το νόμο τεκμήριο  σύμφωνα με το 
οποίο ο πολίτης της Αυστρίας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορεί αν εκπροσωπήσει καλλίτερα 
τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ούτε η νομοθεσία περιορίζει τον αποκλεισμό των αλλοδαπών σε όσους 
για παράδειγμα δεν είναι κάτοχοι ισχυρής άδειας παραμονής ή δεν γνωρίζουν άπταιστα τη γερμανική 
γλώσσα ώστε η εξαίρεση που προβλέπει να είναι γενικής φύσης. Η επιφύλαξη που έχει διατυπώσει η Αυ-
στρία στο άρθρο 26 του Συμφώνου δεν πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο που νομιμοποιεί κάθε άνιση μετα-
χείριση ημεδαπών και αλλοδαπών.

Αναφορικά με το παραδεκτό της προσφυγής του ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ο κύριος  Karakurt υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέτασε 
μόνον το ζήτημα της ερμηνείας του όρου «ένωση» στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής  
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δεν έκρινε ζητήματα που αφορούν στη διακριτική μεταχεί -
ριση και στην ισότητα ενώπιον του νόμου.

ΙΙΙ. Οι παρατηρήσεις της Αυστριακής κυβέρνησης επί του παραδεκτού και της ουσίας της ανακοί-
νωσης: Ενώπιον της Επιτροπής η Αυστριακή κυβέρνηση ζήτησε την απόρριψη της προσφυγής ως απα-
ράδεκτης, με το σκεπτικό ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ήδη αποφαν-
θεί επί της υπόθεσης και άρα, βάσει της επιφύλαξης που έχει διατυπώσει στο άρθρο 5 του Προαιρετικού  
Πρωτοκόλλου η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να εξετάσει την προσφυγή.

Ως προς την ουσία της υπόθεσης η Αυστρία προβάλει τρία επιχειρήματα για να στηρίξει τη θέση της 
ότι δεν παραβίασε το Σύμφωνο. Πρώτον, ισχυρίζεται ότι η προσφυγή, ορθά εκλαμβανόμενη, υπάγεται στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 26 σε συνδυασμό με αυτό του άρθρου 25, καθώς το δικαίωμα του εκλέγε-
σθαι σε Συμβούλιο Εργαζομένων είναι πολιτικό δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια ζωή κατά την έννοια 
του άρθρου 25. Όμως, το άρθρο 25, όπως επιβεβαιώνεται στο Γενικό Σχόλιο 18 της Επιτροπής, αναγνωρίζει 
ρητά στα συμβαλλόμενα κράτη το δικαίωμα να προβλέπουν διακρίσεις με κριτήριο την ιθαγένεια. Κατά 
συνέπεια, το Σύμφωνο δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα κράτη να αναγνωρίζουν μόνον στους πολίτες τους 
το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή και κατά συνέπεια η προσφυγή του κυρίου Karakurt πρέπει να 
απορριφθεί. 

Δεύτερον, η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να εξετάσει την προσφυγή του κυρίου Karakurt λόγω της 
επιφύλαξης που έχει διατυπώσει η Αυστρία στο άρθρο 26 του Συμφώνου. Ισχυρίζεται ότι κατ’ εφαρμογή 
αυτής της επιφύλαξης δεν έχει αναλάβει την υποχρέωση να μεταχειρίζεται ισότιμα ημεδαπούς και αλλο-
δαπούς εναρμονίζοντας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Σύμφωνο με αυτές που έχει αναλάβει 
δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών των Φυλετικών Διακρίσεων. Άρα, 
δεν έχει αναλάβει δυνάμει του άρθρου 26 την υποχρέωση να επιφυλάσσει στους αλλοδαπούς τη μεταχεί-
ριση που επιφυλάσσει στους ημεδαπούς και ο κύριος Karakurt δεν δικαιούται στα πλαίσια εφαρμογής του 
άρθρου 26 να απολαμβάνει τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους πολίτες της Αυστρίας όσον αφορά 
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στο δικαίωμά τους να εκλέγονται στα Συμβούλια Εργαζομένων.
Τρίτον, θεωρεί ότι αξιολογώντας η Επιτροπή τη διαφορετική μεταχείριση του προσφεύγοντα από 

αυτήν που επιφυλάσσεται στους πολίτες της Αυστρίας / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θα διαπιστώσει 
ότι η διάκριση στηρίζεται σε εύλογο και αντικειμενικό κριτήριο. Ειδικότερα, το προνόμιο που απολαμ-
βάνουν οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στηρίζεται σε υποχρέωση που έχει αναλάβει η 
Αυστρία κατ’ εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας και απορρέει από το διεθνές δίκαιο, εξυπηρετεί δε 
το νόμιμο σκοπό της κατάργησης των διακρίσεων στη μεταχείριση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για να στηρίξει  τη θέση της αυτή η  
Αυστριακή κυβέρνηση επικαλείται τη νομολογία της Επιτροπής στην υπόθεση Van Oord κατά Ολλανδίας 
όπου κρίθηκε ότι είναι επιτρεπτή στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 26 η προνομιακή θέση των πολιτών 
κάποιων κρατών η οποία ιδρύεται με συμφωνία διεθνούς δικαίου. Στην προαναφερόμενη υπόθεση η Επι-
τροπή υπογράμμισε ότι η κατ’ εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας δημιουργία διακριτών κατηγοριών 
προνομιούχων λειτουργεί ως εύλογη και αντικειμενική βάση. 

Εν συνεχεία η Αυστριακή κυβέρνηση αναφέρεται στην από 21.12.1995 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστηρίου η οποία λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου για να αιτιολογήσει την προνομιακή μεταχείριση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έκρι-
νε ότι η Συμφωνία Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά αντικειμενική δικαιολογητική βάση του 
διαφορετικού νομικού καθεστώτος που απολαμβάνουν οι πολίτες της Αυστρίας/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου σε σχέση με τους πολίτες τρίτων χωρών.

Τέλος, η Αυστριακή κυβέρνηση υπογραμμίζει  ότι στο πλαίσιο της άμεσης εφαρμογής του ευρω-
παϊκού δικαίου ανέκυψε το ζήτημα της δυνατότητας των τούρκων εργαζομένων να εκλέγονται στα Συμ-
βούλια Εργαζομένων και η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τονίζει όμως ακόμα 
και αν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι έχουν αυτό το δικαίωμα η διακριτική μεταχείριση των πολιτών της 
Αυστρίας / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε σχέση με τους αλλοδαπούς παραμένει αντικειμενικά δι-
καιολογημένη και άρα σύμφωνη με το άρθρο 26 του Συμφώνου.

IV. Οι απόψεις του κυρίου  Karakurt ενώπιον της Επιτροπής:  Αναφερόμενος στις θέσεις της Αυ-
στριακής κυβέρνησης επί του παραδεκτού της ανακοίνωσης ο κύριος Karakurt υπογραμμίζει ότι η προσφυ-
γή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αφορούσε στο δικαίωμα 
του συνεταιρίζεσθαι που προστατεύει το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, ενώ η υπό κρίση ανακοίνωση αφορά στην άνευ διακρίσεων ίση προστασία του νόμου και στην 
ισότητα ενώπιον του νόμου, δικαιώματα που προστατεύει το άρθρο 26 του Συμφώνου. Επικαλούμενος γε-
νικότερα τη νομολογία της Επιτροπής ισχυρίζεται ότι η υπό κρίση υπόθεση «διαφέρει» από αυτή επί της 
οποίας αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση η 
απόρριψη της υπό κρίση ανακοίνωσης του ως προφανώς αβάσιμης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά 
εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, με την έννοια της επιφύλαξης που έχει διατυπώσει η Αυστρία.

Σχετικά με την ουσία της υπόθεσης ισχυρίζεται ότι το άρθρο 25 δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, 
αφού αφορά στη δημόσια ζωή και όχι σε ζητήματα οργανωτικών δομών της απασχόλησης στον ιδιωτικό 
τομέα. Καθώς το Συμβούλιο Εργαζομένων αποτελεί την κεντρική εκπροσώπηση των εργαζομένων σε νομι-
κό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχει διάσταση δημόσιας ζωής που θα επέβαλε την εφαρμογή 
του άρθρου 25 και άρα η ανακοίνωση πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των γενικών 
αρχών του άρθρου 26.

Περαιτέρω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι το άρθρο 26 επιβάλει μια γενική υποχρέωση στα συμβαλ-
λόμενα κράτη να αποφεύγουν κάθε διάκριση νομικής ή πρακτικής φύσης υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρ-
χει εύλογο και αντικειμενικό κριτήριο για τη διαφοροποίηση. Αντί της γενικής και αόριστης απαγόρευση 
μια εύλογη διαφοροποίηση θα επέτρεπε στους πολίτες τρίτων χωρών να  διαθέτουν επαρκείς γλωσσολογι-
κές και νομικές ικανότητες για να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα Συμβούλια των Εργαζομένων. Οι 
διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου για τις ενώσεις και η εκκρεμοδικία ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων υπερθεματίζουν την προβληματική φύση της γενικής και αόριστης διαφοροποίησης σ’  
αυτόν τον τομέα της εργασίας μεταξύ των πολιτών της Αυστρίας / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αφε-
νός και των πολιτών τρίτων χωρών αφετέρου, που ασκούν τα ίδια εργασιακά καθήκοντα.

Νόμω Βάσιμο: Α) Ο όρος «ίδιο ζήτημα» του άρθρου 5 παρ. 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του 
Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων πρέπει να εννοηθεί ως αναφερόμενος σε μία και την 
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αυτή προσφυγή για παραβίαση του αυτού δικαιώματος που επικαλείται ο ίδιος προσφεύγων.  Β) Ενόψει 
των καθηκόντων που εκπληρώνουν τα μέλη των Συμβουλίων Εργαζομένων (προαγωγή των συμφερόντων 
του προσωπικού και επιτήρηση της συμμόρφωσης με τις συνθήκες εργασίας) δεν είναι εύλογο να στηρίζε-
ται αποκλειστικά στη διαφορετική ιθαγένεια η διακριτική μεταχείριση των αλλοδαπών ως προς την ικα-
νότητά τους να εκλέγονται σ’ αυτά.

Σκεπτικό: Πριν την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης η Επιτροπή εξέτασε τους ισχυρισμούς της Αυ-
στριακής κυβέρνησης αναφορικά με την επιφύλαξη που έχει διατυπώσει στο άρθρο 5 του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου για την αρμοδιότητα της Επιτροπής να εξετάζει τις ανακοινώσεις. Επ’ αυτού του θέματος 
θεωρεί ότι ο όρος «ίδιο ζήτημα» που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στα 
πλαίσια της εξέτασης μιας υπόθεσης από άλλη διεθνή επιτροπή έρευνας ή από άλλο δικαιοδοτικό όργανο 
επίλυσης πρέπει να εννοηθεί ως αναφερόμενος σε μια και την αυτή προσφυγή για παραβίαση του αυτού 
δικαιώματος που επικαλείται ο ίδιος προσφεύγων. Στην υπό κρίση υπόθεση ο κύριος Karakurt προβάλει 
ισχυρισμούς που αφορούν στην ισότητα ενώπιον του νόμου και στη χωρίς διάκριση ίση προστασία του 
νόμου, τους οποίους δεν πρόβαλε αλλά και δεν θα μπορούσε να προβάλει ενώπιον των ευρωπαϊκών ορ-
γάνων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν αποκλείεται η αρμοδιότητά της από την επιφύλαξη που 
έχει διατυπώσει η Αυστρία στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο.

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τους ισχυρισμούς της Αυστρίας αναφορικά με την επιφύλαξη που 
έχει διατυπώσει στο άρθρου 26 του Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με την 
οποία εννοεί ότι η διάταξη αυτή «σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η διαφορετική μεταχείριση των πολιτών 
της Αυστρίας αφενός και των πολιτών τρίτων χωρών αφετέρου, όπως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 1 
παρ. 2 της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής Διακρίσεων». Η Επιτροπή θεω-
ρεί ότι βάσει της επιφύλαξης αυτής δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει την ανακοίνωση στο μέτρο που αφο-
ρά μη αιτιολογημένη διακριτική μεταχείριση που προβλέπει η αυστριακή νομοθεσία μεταξύ των αυστρια-
κών πολιτών και των αλλοδαπών. Όμως, κρίνει ότι είναι αρμόδια να εξετάσει ανακοίνωση όσον αφορά 
στην περαιτέρω διακριτική μεταχείριση που προβλέπει η νομοθεσία της Αυστρίας για τους αλλοδαπούς 
πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αφενός και του κυρίου Karakurt, ως αλλοδαπού με διαφορε-
τική ιθαγένεια.

Κρίνοντας το επιχείρημα της αυστριακής κυβέρνησης ότι η ανακοίνωση υπάγεται στο πεδίο εφαρμο-
γής του άρθρου 25 του Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα 
δικαιώματα  που  προστατεύονται  με  αυτή τη  διάταξη  αφορούν  στη  συμμετοχή  στη  δημόσια ζωή του 
έθνους και δεν καλύπτουν την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η εκλογή του εργαζόμενου 
στο Συμβούλιο Εργαζομένων ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Κατά συνέπεια, το άρθρο 25 του 
Συμφώνου δεν εφαρμόζεται στην υπό κρίση υπόθεση.

Αξιολογώντας τη διαφορετική μεταχείριση υπό το φως του άρθρου 26 του Συμφώνου Ατομικών και 
Πολιτικών Δικαιωμάτων, η Επιτροπή υπενθυμίζει την πάγια νομολογία της σύμφωνα με την οποία δεν εί-
ναι αντίθετες με τη διάταξη αυτή όλες οι διακρίσεις που προβλέπουν οι νομοθεσίες των συμβαλλομένων 
στο Σύμφωνο κρατών εφόσον στηρίζεται σε εύλογη και αντικειμενική βάση. 

Στην υπό κρίση υπόθεση η Αυστρία χορήγησε στον κύριο Karakurt, ο οποίος δεν έχει την αυστριακή 
ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το δικαίωμα να εργάζεται  
με άδεια παραμονής αορίστου διαρκείας. Κατά συνέπεια, το ζήτημα είναι εάν με εύλογο και αντικειμενικό 
κριτήριο εξαιρείται αποκλειστικά λόγω της ιθαγένειάς του από το στενό και φυσιολογικό περιβάλλον της 
απασχόλησης στο συμβαλλόμενο κράτος, το οποίο παρέχεται στους πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, και ειδικότερα από το δικαίωμα να εκλέγεται στο Συμβούλιο Εργαζομένων. Αν και η Επιτροπή έκρι-
νε στην υπόθεση Van Oord κατά Ολλανδίας ότι μια διεθνής συμφωνία που επιφυλάσσει προνομιακή μετα-
χείριση στους πολίτες των συμβαλλομένων κρατών μπορεί να συνιστά εύλογη και αντικειμενική βάση για 
διαφορετική μεταχείριση, δεν μπορεί να συναχθεί σχετικά γενικός κανόνας ότι παρόμοιες συμφωνίες απο-
τελούν επαρκή κριτήριο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Συμφώνου Ατομικών και Πολιτι -
κών Δικαιωμάτων. Κάθε υπόθεση πρέπει να κρίνεται εξατομικευμένα. Ως προς την υπό κρίση ανακοίνωση 
η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα καθήκοντα των μελών των Συμβουλίων Εργαζομένων, δηλαδή την προαγωγή 
των  συμφερόντων  του  προσωπικού  και  την  επιτήρηση  της  συμμόρφωσης  με  τις  συνθήκες  εργασίας.  
Ενόψει αυτών δεν είναι εύλογη βάση η με αποκλειστικό κριτήριο την ιθαγένεια διάκριση μεταξύ αλλοδα-
πών ως προς την ικανότητά τους να εκλέγονται σε Συμβούλιο Εργαζομένων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
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κρίνει ότι ο κύριος Karakurt υπήρξε θύμα διάκρισης κατά παράβαση του άρθρου 26 του Συμφώνου Ατομι-
κών και Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α΄ του Συμφώνου η Αυστρία υποχρεούται να αποκαταστήσει τις  
επιζήμιες συνέπειες της διακριτικής μεταχείρισης που επιφύλαξε στον προσφεύγοντα της υπό κρίση ανα-
κοίνωσης.  Εν προκειμένω, η αποκατάσταση συνίστανται  στην τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας  
ώστε να μην επιφυλάσσεται διακριτική μεταχείριση στους αλλοδαπούς σε σχέση με τους πολίτες του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η Αυστρία παραβίασε το άρθρο 26 του Διεθνούς Συμφώνου 
Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων.

 
Εν μέρει μειοψηφούσες απόψεις των μελών της Επιτροπής Sir Nigel Rodley και Martin Scheinin
Συντασσόμαστε με τις απόψεις της Επιτροπής ότι δηλαδή παραβιάστηκε το άρθρο 26 του Συμφώνου 

Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων. Όμως, θεωρούμε ότι η επιφύλαξη που έχει διατυπώσει η Αυστρία 
στη διάταξη αυτή δεν πρέπει να εννοηθεί ως αποκλείουσα την αρμοδιότητα της Επιτροπής να εξετάσει τη 
διακριτική μεταχείριση που επιφυλάσσεται  στους αυστριακούς πολίτες  αφενός και  στους αλλοδαπούς 
αφετέρου ως αντίθετη με το άρθρο 26.

Τόσο η διατύπωση της επιφύλαξης όσο και οι ισχυρισμοί της Αυστρίας στην υπό κρίση υπόθεση 
αναφέρονται στη βούληση του συμβαλλόμενου κράτους να εναρμονίσει τις υποχρεώσεις που έχει ανα-
λάβει με το Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων με αυτές που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμ-
βαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων. Άρα, οι συνέπειες της επιφύλαξης, ερ-
μηνευμένης σύμφωνα με τη συνήθη έννοια των όρων, είναι ότι αποκλείεται η αρμοδιότητα της Επιτροπής 
όταν πρόκειται να κρίνει εάν η διάκριση μεταξύ των αυστριακών πολιτών αφενός και των αλλοδαπών αφε-
τέρου συνιστά διακριτική μεταχείριση λόγω «φυλής, χρήματος, καταγωγής ή εθνικής ή εθνοτικής καταγω-
γής», είναι αντίθετη με το άρθρου 26 του Συμφώνου. 

Όμως, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει μέχρι σήμερα διακρίσεις στηριζόμενες στην ιθαγένεια από την 
άποψη της φυλής, του χρώματος, της εθνολογικής καταγωγής ή άλλων συναφών εννοιών αλλά ως ανεξάρ-
τητο ζήτημα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 26. Κατά την άποψή μας οι διακρίσεις που στηρίζονται  
στην ιθαγένεια εμπίπτουν στον όρο της «άλλης κατάστασης» του άρθρου 26 και όχι στους λόγους διάκρι -
σης που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε 
Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων.

Κατά συνέπεια, η επιφύλαξη της Αυστρίας στο άρθρο 26 δεν πλήττει την αρμοδιότητα της Επιτροπής 
να εξετάζει εάν η διαφορετική μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών συνιστά διάκριση που απαγορεύε-
ται από το άρθρο 26 του Συμφώνου για άλλους λόγους, που καλύπτονται επίσης και από τη Διεθνή Σύμβα-
ση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων.

Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι ζήτημα που έπρεπε να κρίνει η Επιτροπή είναι εάν η νομοθεσία του συμ-
βαλλόμενου κράτους είναι  σύμφωνη με την υποχρεώσεις  που έχει  αναλάβει  δυνάμει του άρθρου 26, 
όπως εφαρμόζεται στην υπό κρίση υπόθεση απαγορεύοντας στον αλλοδαπό να ασκεί του δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι στο Συμβούλιο Εργαζομένων. Τα επιχειρήματα που προέβαλε το συμβαλλόμενο κράτος δεν 
πείθουν ότι ο περιορισμός είναι εύλογος ή αντικειμενικός. Και σε αυτό το σημείο έγκειται η παραβίαση 
του άρθρου 26 του Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων από την Αυστρία.
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