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Fakta:
Klageren er en fransk statsborger som ble midlertidig ansatt som sosialarbeider ved psykiatrisk avdeling på
et offentlig sykehus. Arbeidskontrakten ble først fornyet med et år, men før denne utløp fikk klageren beskjed av
personalsjefen om at kontrakten ikke ville bli fornyet ytterligere. Dette på grunn av at klageren nektet å fjerne
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sløret sitt og grunnet klager fra pasienter. Klageren ble påminnet om uttalelsen fra den øverste administrative
domstolen som sa at selv om offentlig ansatte var vernet av samvittighetsfriheten medførte statens sekulære
karakter at ansatte ikke kunne gi uttrykk for sin religion mens de utførte sine arbeidsoppgaver. Å bære religiøse
symboler ville dermed medføre brudd på pliktene til offentlig ansatte. Klageren henvendte seg til den
administrative domstolen med anmodning om å sette beslutningen om kontrakten hennes til side. Da dette ikke
førte frem anket klageren til den administrative ankedomstolen som opphevet beslutningen på grunn av en
saksbehandlingsfeil. Feilen ble rettet opp og personalsjefen bekreftet at kontrakten ikke ville bli fornyet.
Klageren anmodet igjen om at beslutningen skulle settes til side, men klagen ble avvist av den administrative
domstolen. Resultatet ble også opprettholdt av ankeinstansen. Klagerens anke over lovanvendelsen ble ikke tillatt
fremmet for den øverste administrative domstolen.
Klagen ble brakt inn for Domstolen 12. oktober 2011.

Anførsler:
Klageren anførte at hennes rett til å gi uttrykk for sin religion etter artikkel 9 var krenket da hun ikke fikk
fornyet kontrakten sin som sosialarbeider.
Staten imøtegikk klagerens anførsler.

Domstolens vurderinger:
Domstolen uttalte innledningsvis at avgjørelsen om ikke å fornye kontrakten til klageren skyldtes at hun
nektet å fjerne sløret sitt, som var et uttrykk for hennes muslimske tilknytning. Domstolen slo fast at dette
medførte et inngrep i hennes rett til å gi uttrykk for sin religion. Domstolen konstaterte videre at inngrepet var
foreskrevet ved lov som var tilgjengelig og forutsigbar på avgjørelsestidspunktet. Domstolen viste til den
nasjonale grunnlovens bestemmelse om sekularisme og rettspraksis fra den øverste administrative domstolen.
Domstolen fant videre at inngrepet hadde sitt grunnlag i et legitimt formål, nemlig beskyttelse av andres
rettigheter og friheter. Domstolen vurderte deretter om inngrepet var nødvendig i et demokratisk samfunn.
Domstolen viste til tidligere praksis og konstaterte at samvittighets- og religionsfrihet er et av de grunnleggende
prinsippene i et demokratisk samfunn, men uttalte også at artikkel 9 ikke beskytter enhver handling motivert av
religion eller overbevisning. Domstolen viste til kravet om nøytralitet blant offentlig ansatte og bemerket at det
kunne være nødvendig å begrense klagerens rett til å gi uttrykk for sin religion for å sikre lik behandling av
pasienter. Når det gjaldt tiltakets forholdsmessighet bemerket Domstolen at ved opprettholdelsen av nøytralitet
og religionsfrihet må staten finne en balanse mellom private og offentlige interesser. Domstolen uttalte videre at
staten må tilkjennes en vid skjønnsmargin. Domstolen mente nasjonale myndigheter i dette tilfellet var bedre
egnet til å vurdere forholdsmessigheten av inngrepet. Klageren hadde vært klar over kravet til nøytral klesstil
som gjaldt for utøvelsen av arbeidsoppgavene, men hadde ikke overholdt dette. Domstolen fant at staten ikke
hadde overskredet sin skjønnsmargin da de la avgjørende vekt på hensynet til statens nøytralitet og upartiskhet.
Domstolen fant at inngrepet i klagerens rett til å gi uttrykk for sin religion var nødvendig i et demokratisk
samfunn. Domstolen konkluderte derfor med at det ikke forelå krenkelse av artikkel 9.
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