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Sørensen og Rasmussen mod Danmark 

Dom af 11. januar 2006 Klagesag nr. 52562/99 og nr. 52620/99 (2.2006 side 118) 

 

 Vedr.: Foreningsfrihed i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11.  

 

Resume af Storkammerets afgørelse 

Menneskerettighedsafgørelser 

Sagens første klager havde i maj 1996 søgt en stilling som ferieafløser i en distributionsvirksomhed 

og blev antaget for perioden 3. juni til 10. august 1996. Han blev i den forbindelse gjort 

opmærksom på, at det var en forudsætning for hans ansættelse, at han skulle melde sig ind i SiD, 

da virksomheden havde indgået en eksklusivaftale med LO. Da klageren ved modtagelsen af sin 

første lønseddel konstaterede, at han betalte kontingent til SiD uden at have meldt sig ind, gjorde 

han sin arbejdsgiver opmærksom på, at han ikke havde ansøgt om medlemskab af SiD, men i 

stedet af Danmarks Frie Fagforening, og erklærede, at han ikke ville betale kontingent til SiD. 

Klageren blev herefter afskediget.  

Sagens anden klager havde i en årrække i 1980’erne været medlem af SiD, men havde grundet 

forbundets politiske engagementer meldt sig ud. Efter en periode med arbejdsløshed blev han 

tilbudt ansættelse på en planteskole på den betingelse, at han meldte sig ind i SiD, da planteskolen 

havde indgået en eksklusivaftale med SiD, hvilket han derefter gjorde.  

Menneskerettighedsdomstolen påpegede indledningsvist, at en arbejdstagers kendskab til en 

eksklusivklausul inden ansættelsen ikke afskriver ham fra retten til at påberåbe sig den negative 

foreningsfrihed. Selv om et tvungent medlemskab af en bestemt fagforening ikke i alle tilfælde vil 

være i strid med Menneskerettighedskonventionen, strider ordninger som eksklusivaftalerne mod 

selve grundkernen i den negative foreningsfrihed, der er beskyttet af artikel 11.  

Artikel 11 beskytter først og fremmest mod myndighedernes vilkårlige indgreb i foreningsfriheden, 

men indeholder også en positiv pligt for staten til at sikre nydelsen af foreningsfriheden for 

borgerne inden for statens jurisdiktion. Da der konkret var tale om en ansættelsessag mellem to 

private parter, skulle Menneskerettighedsdomstolen undersøge, hvorvidt den danske stat havde 

sikret klagernes negative foreningsfrihed.  

Den første klager var blevet fyret uden varsel, udelukkende fordi han nægtede at melde sig ind i 

SiD, hvilket ingen sammenhæng havde med hans kvalifikationer til at udføre arbejdet. 

Menneskerettighedsdomstolen fandt, at klageren derfor var individuelt og væsentligt berørt af 

kravet om medlemskab af en bestemt fagforening, og at fyringen på denne baggrund stred mod 

selve grundkernen i artikel 11. Med hensyn til sagens anden klager påpegede 

Menneskerettighedsdomstolen, at hvis han meldte sig ud af SiD, ville han i henhold til 

foreningsfrihedsloven blive fyret uden mulighed for genansættelse eller godtgørelse, hvorfor han 

også var blevet berørt individuelt og væsentligt. Menneskerettighedsdomstolen fandt tillige, at 

klagernes personlige holdninger var blevet kompromitteret trods muligheden for et »ikke-politisk« 

medlemskab af SiD, da det på ingen måde kunne sikres, at de ikke direkte eller indirekte ville 
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komme til at støtte de politiske partier, som SiD bidrager økonomisk til. På den baggrund fandt 

Menneskerettighedsdomstolen, at de påtvungne medlemskaber stred mod artikel 11.  

Da eksklusivaftaler generelt kun har en meget snæver opbakning i de kontraherende stater, kunne 

eksklusivaftaler ikke antages at være et nødvendigt middel til opretholdelsen af systemet med 

kollektive overenskomster og for at sikre fagforeningernes interesser. Den danske stat havde 

derfor ikke formået at beskytte klagernes negative foreningsfrihed, og der var således sket en 

krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 11. 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Sagens første klager, Morten Sørensen, født i 1975, er dansk statsborger og bosiddende i Århus. Den 10. 

maj 1996 søgte han ansættelse som ferieafløser i FDB Distributionen. Han udfyldte i den sammenhæng 

et ansøgningsskema, der bl.a. indeholdt en passus, hvorefter det for at opnå ansættelse var obligatorisk 

at være medlem af et fagforbund tilknyttet Landsorganisationen i Danmark (LO). Den 20. maj 1996 blev 

klageren tilbudt ansættelse i perioden 3. juni til 10. august 1996, og han fik samtidig oplyst, at hans 

arbejdsforhold var reguleret i henhold til en overenskomst mellem FDB og Specialarbejderforbundet i 

Danmark (SiD), som klageren i øvrigt var forpligtet til at melde sig ind i. Den 20. juni 1996 fik klageren 

sin første lønseddel og konstaterede, at han betalte kontingent til SiD, på trods af at han ikke havde 

ansøgt om medlemskab heraf. Han havde i stedet ansøgt om medlemskab af Danmarks Frie Fagforening. 

Klageren rettede den 23. juni 1996 skriftlig henvendelse til sin arbejdsgiver og butikschef og meddelte, at 

han ikke havde til hensigt at betale kontingent til SiD, da han havde fået oplyst, at han som ferieafløser 

ikke ville blive fuldt medlem af SiD. Klageren blev som konsekvens heraf fyret den 24. juni 1996, da han 

ikke opfyldte kravet om at være medlem af et fagforbund tilknyttet LO. 

Klageren anlagde herefter sag mod FDB ved Vestre Landsret med påstand om erstatning for uretmæssig 

afskedigelse. Han gjorde gældende, at lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold 

var i strid med den negative foreningsfrihed i Menneskerettighedskonventionens artikel 11. Vestre 

Landsret frifandt den 18. november 1998 FDB og anførte bl.a., at klager var blevet gjort bekendt med 

kravet om medlemskab af SiD inden ansættelsen, og at den nævnte lov var ikke i strid med 

Menneskerettighedskonventionens artikel 11 eller Menneskerettighedsdomstolens praksis herom. 

Højesteret stadfæstede dommen den 8. juni 1999. 

Sagens anden klager, Ove Rasmussen, født i 1959, er dansk statsborger og bosiddende i Haderslev. Han 

blev medlem af SiD i midtfirserne, men meldte sig efter nogle år ud igen, da han ikke følte, at han kunne 

støtte forbundets politiske engagementer. Han blev i stedet medlem af Kristelig Fagforening. Efter en 

periode med arbejdsløshed blev han tilbudt arbejde på en planteskole på den betingelse, at han meldte 

sig ind i SiD, da arbejdsgiveren havde indgået en eksklusivaftale med dette forbund. Klageren begyndte 

på arbejdspladsen den 17. maj 1999 og genindmeldte sig i SiD, selv om han stadig ikke kunne støtte op 

om forbundets politiske holdninger. 

Over for Menneskerettighedsdomstolen påstod klagerne, at eksistensen af eksklusivaftaler i Danmark og 

deres anvendelse over for klagerne krænkede deres ret til foreningsfrihed beskyttet af 

Menneskerettighedskonventionens artikel 11. 

Den danske regering har efterfølgende i 2003 og 2005 fremsat ændringsforslag til lov om beskyttelse 

mod afskedigelse på grund af foreningsforhold, der bl.a. skulle sikre, at der ikke i fremtiden skulle kunne 

indgås eksklusivaftaler, men der kunne ikke samles flertal for forslagene i Folketinget.  
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MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLENS AFGØRELSE 

Generelle principper vedrørende Menneskerettighedskonventionens artikel 11: Menneskerettighedsdom-

stolen udtalte indledningsvist, at retten til at oprette og tilslutte sig fagforeninger udgør et særligt aspekt 

af foreningsfriheden, og en sådan frihed indebærer en vis valgfrihed med hensyn til dens udøvelse. 

Artikel 11 må som følge heraf tillige anses for at omfatte en negativ foreningsfrihed, eller – sagt med 

andre ord en ret til ikke at blive påtvunget medlemskab af en forening. Selv om tvunget medlemskab af 

en bestemt fagforening ikke i alle tilfælde vil være i strid med Menneskerettighedskonventionen, vil et 

sådant tvangsmoment, der rammer selve grundkernen i foreningsfriheden som beskyttet af artikel 11, 

udgøre et indgreb i denne frihed. Endvidere må man også have med i overvejelserne, at beskyttelsen af 

personlige holdninger i artikel 9 og 10 også er et af formålene med foreningsfriheden, og at en sådan 

beskyttelse kun kan sikres effektivt gennem såvel en positiv som en negativ ret til foreningsfrihed. I 

denne forbindelse er den personlige autonomi et vigtigt princip i fortolkningen af 

Menneskerettighedskonventionens garantier. Den personlige autonomi må derfor ses som en naturlig 

følge af individets valgfrihed indbygget i artikel 11, og som en bekræftelse af vigtigheden af det negative 

aspekt af denne bestemmelse.  

Sagens parter havde diskuteret, hvorvidt den negative foreningsfrihed for så vidt angår 

fagforeningsmedlemskaber burde bedømmes på lige fod med den positive foreningsfrihed. 

Menneskerettighedsdomstolen havde endnu ikke taget endelig stilling til dette spørgsmål, men ville ikke 

principielt afvise, at den negative og den positive foreningsfrihed skulle tillægges den samme beskyttelse 

på området for fagforeningsmedlemskaber. Det var imidlertid en vanskelig opgave at afgøre dette 

spørgsmål på et abstrakt grundlag, da det kun kan vurderes ordentligt efter omstændighederne i en 

given sag. På samme tid kan et individ ikke siges at have afskrevet sig sin ret til negativ foreningsfrihed i 

en situation, hvor han accepterer et jobtilbud vel vidende, at medlemskab af en bestemt fagforening er 

en betingelse for ansættelse, selv om han er imod denne betingelse. Det er derfor ikke holdbart at gøre 

forskel på eksklusivaftaler indgået henholdsvis før og efter ansættelse for så vidt angår 

anvendelsesområdet for den beskyttelse, som garanteres af artikel 11. En sådan forskel kan højst udgøre 

et moment i Menneskerettighedsdomstolens vurdering af de omkringliggende omstændigheder og deres 

overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionen. 

Det følger endvidere af Menneskerettighedskonventionens artikel 1, at en kontraherende stat skal sikre, 

at enhver inden for dens jurisdiktion sikres nydelsen af de rettigheder og friheder, der er opstillet i 

konventionen. Denne generelle forpligtelse kan medføre positive forpligtelser for staten, som er 

indbygget i sikringen af en effektiv udøvelse af de rettigheder, der er garanteret i konventionen. På trods 

af, at det grundlæggende formål med artikel 11 er at sikre individet mod myndighedernes vilkårlige 

indgreb i de beskyttede rettigheder, kan de nationale myndigheder i visse tilfælde være forpligtet til at 

gribe ind i forhold mellem private parter ved brug af rimelige og passende tiltag for at sikre den effektive 

nydelse af disse rettigheder. I denne sag vedrørte de påklagede forhold ikke direkte indgreb fra staten. 

Danmark ville imidlertid ifalde ansvar, hvis disse forhold skyldtes, at staten havde fejlet i at sikre 

klagerne deres ret til negativ foreningsfrihed i national ret. 

Grænsen mellem statens positive og negative forpligtelser i henhold til artikel 11 kan ikke defineres 

præcist. De anvendelige principper er imidlertid sammenlignelige. Uanset om sagen vurderes ud fra en 

positiv forpligtelse for staten eller ud fra et indgreb foretaget af en offentlig myndighed, der skal være 

retfærdiggjort, er substansen i de anvendte kriterier den samme. I begge tilfælde skal der findes en fair 

balance mellem de konkurrerende interesser hos henholdsvis individet og samfundet som helhed. I lyset 

af den følsomme karakter af de sociale og politiske spørgsmål, der opstår ved forsøget på at opnå en 

passende balance mellem de respektive interesser hos arbejdsgivere og lønmodtagere, samt i lyset af 
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divergensen mellem de forskellige staters arbejdsmarkedssystemer nyder staterne en meget bred 

skønsmargin med hensyn til, hvorledes man kan sikre fagforeningernes frihed til at beskytte deres 

medlemmers beskæftigelsesmæssige interesser. Menneskerettighedsdomstolen havde derfor indtil videre 

ikke fundet, at nogen kontraherende stat havde krænket konventionen ved ikke at forpligte en 

arbejdsgiver til at anerkende et bestemt fagforbund eller ved ikke at sikre et system med tvungne 

kollektive overenskomster. I de tilfælde, hvor national lovgivning tillader indgåelse af eksklusivaftaler 

mellem fagforeninger og arbejdstagere, der strider mod individets valgfrihed efter artikel 11, må 

skønsmarginen imidlertid antages at være begrænset. Selv om individuelle interesser lejlighedsvis må 

være underordnet i forhold til en gruppes interesser, betyder demokratiet ikke bare, at flertallets 

synspunkter altid skal vinde. Der må opnås en balance, der sikrer en retfærdig og passende behandling 

af minoriteter og undgår enhver form for misbrug af en dominerende position. Ved vurderingen af, om en 

kontraherende stat har holdt sig inden for sin skønsmargin ved at tolerere eksistensen af eksklusivaftaler, 

må der lægges særlig vægt på de af staten fremlagte begrundelser for og retfærdiggørelse heraf, samt i 

særdeleshed i hvilken udstrækning eksklusivaftalerne i det givne tilfælde krænker de rettigheder og 

friheder, der beskyttes af artikel 11. Der skal ligeledes tages hensyn til den ændrede opfattelse af 

nødvendigheden af eksklusivaftaler for at sikre en effektiv nydelse af fagforeningsfriheden. 

Menneskerettighedsdomstolen fandt ikke grundlag for ikke at strække disse overvejelser til både 

eksklusivaftaler indgået henholdsvis før og efter ansættelse. 

Anvendelse af principperne i det konkrete tilfælde: Menneskerettighedsdomstolen undersøgte 

indledningsvist, hvorvidt klagerne reelt var tvunget til at indmelde sig i en bestemt fagforening, og i 

bekræftende fald hvorvidt denne tvang var i strid med selve grundkernen i retten til negativ 

foreningsfrihed beskyttet af artikel 11. De nærværende sager omhandlede anvendelse af eksklusivaftaler 

indgået inden ansættelsen af klagerne. Begge klagere var inden deres respektive ansættelser klar over, 

at indmeldelse i SiD var en obligatorisk betingelse for at opnå ansættelse og bibeholde stillingen. Den 

danske stat havde gjort gældende, at klagernes situation adskiller sig fra dem, som 

Menneskerettighedsdomstolen tidligere havde taget stilling til, idet klagerne aldrig ville have kunnet 

forvente det modsatte. Efter Menneskerettighedsdomstolens opfattelse ændrede det faktum, at klagerne 

havde accepteret medlemskab af SiD som en af betingelserne for ansættelse, imidlertid ikke signifikant 

ved det element af tvang, der ligger i at skulle indmelde sig i en fagforening mod sin vilje. Havde de 

modsat sig dette, ville de ikke være blevet ansat. I denne forbindelse accepterede 

Menneskerettighedsdomstolen, at arbejdssøgende individer ofte befinder sig i en sårbar situation og kan 

være næsten for ivrige efter at opfylde de stillede betingelser for at få ansættelse.  

Den danske regering havde endvidere gjort gældende, at klagerne kunne have valgt at søge ansættelse 

hos en arbejdsgiver, der ikke havde indgået en eksklusivaftale, og at denne mulighed stod åben, da 

under 10 procent af arbejdsmarkedet reelt var omfattet af eksklusivaftaler. Eksklusivaftaler er ulovlige i 

den offentlige sektor og indgås ikke længere på den del af det private arbejdsmarked, der reguleres af 

den generelle overenskomst mellem DA og LO. Menneskerettighedsdomstolen accepterede denne 

analyse, men det skulle dog stadigvæk fastslås, hvorvidt klagerne alligevel var individuelt og væsentligt 

berørt som følge af anvendelsen af eksklusivaftalerne over for dem. 

Det var ikke bestridt, at Sørensen kunne have fundet arbejde som ferieafløser andetsteds hos en 

arbejdsgiver, der ikke havde indgået en eksklusivaftale, og der syntes at være enighed om, at eftersom 

han på pågældende tidspunkt var 21 år gammel, lige havde afsluttet sin værnepligt og skulle til at 

påbegynde sine universitetsstudier, var han ikke i længden afhængig af at kunne beholde sin stilling i 

FDB, der under alle omstændigheder kun ville have varet i ti uger. Den danske regering havde gjort 

gældende, at Sørensens situation ikke kunne sammenlignes med de trængsler og alvorlige konsekvenser, 
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der opstod for klagerne i eksempelvis sagerne Young, James og Webster mod Storbritannien og Sigurdur 

Sigurjónsson mod Island. Det kunne imidlertid efter Menneskerettighedsdomstolens opfattelse 

konstateres, at Sørensen blev fyret uden varsel som en direkte følge af hans afvisning af at efterkomme 

kravet om indmeldelse i SiD – et krav, der ingen sammenhæng havde med hans evne til at udføre det 

specifikke arbejde eller hans evne til at tilpasse sig arbejdspladsens krav. Efter 

Menneskerettighedsdomstolens opfattelse kan en sådan konsekvens anses for alvorlig og i stand til at 

kollidere med selve grundkernen i den valgfrihed, der er indbygget i retten til negativ foreningsfrihed 

beskyttet af artikel 11. 

Rasmussen blev født i 1959 og havde arbejdet som gartner i mange år. Han havde været medlem af SiD 

i midtfirserne, men opsagde sit medlemskab for i stedet at melde sig ind i Kristelig Fagforening. Efter en 

periode med arbejdsløshed påbegyndte han den 17. maj 1999 sin nuværende ansættelse på en 

planteskole efter at have genindmeldt sig i SiD, da dette var en betingelse for ansættelse. Det var 

umuligt at vide, om Rasmussen ville være forblevet arbejdsløs, hvis han ikke på pågældende tidspunkt 

havde accepteret sit nuværende job, der indebar obligatorisk medlemskab af SiD. Det var ren 

spekulation, hvorvidt han – hvis han meldte sig ud af SiD – ville være i stand til at finde ansættelse hos 

en anden arbejdsgiver, der ikke havde indgået en eksklusivaftale. Det var imidlertid sikkert, at hvis 

Rasmussen meldte sig ud af SiD, ville han blive fyret uden mulighed for genansættelse eller godtgørelse, 

eftersom fyringen ville være i overensstemmelse med foreningsfrihedsloven. Endvidere er 

eksklusivaftaler ganske vist ikke generelt anvendte i gartneri- og havebrugssektoren, men de er ikke 

desto mindre ofte forekommende. Under disse omstændigheder fandt Menneskerettighedsdomstolen, at 

Rasmussen kunne anses for individuelt og væsentligt berørt af anvendelsen af en eksklusivaftale over for 

ham. 

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt klagernes personlige anskuelser og holdninger blev 

kompromitteret, bemærkedes det, at begge klagere modsatte sig medlemskab af SiD, fordi de ikke var 

enige i forbundets politiske holdninger (eller i holdningerne hos andre forbund tilknyttet LO). I stedet 

meldte Sørensen sig ind i Danmarks Frie Fagforening, og Rasmussen ønskede at genindmelde sig i 

Kristelig Fagforening. Den danske regering havde gjort gældende, at klagerne havde mulighed for at 

tilslutte sig en slags »ikke-politisk« medlemskab af SID eller enhver anden fagforening i henhold til lov 

om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. Et sådant »ikke-

politisk« medlemskab medfører imidlertid ikke nogen reduktion af medlemsbidraget til den pågældende 

fagforening, og under alle omstændigheder er der ingen garanti for, at det »ikke-politiske« medlemskab 

sikrer, at der ikke kan ske en eller anden form for indirekte støtte til de politiske partier, der støttes 

finansielt af fagforeningen. 

Under alle disse omstændigheder fandt Menneskerettighedsdomstolen, at begge klagere var tvunget til at 

melde sig ind i SiD, og at denne tvang kolliderede med selve grundkernen i foreningsfriheden garanteret i 

artikel 11. 

Det måtte herefter undersøges, hvorvidt den danske stat ved at tillade de pågældende eksklusivaftaler 

under disse omstændigheder havde fejlet i at sikre klagernes effektive nydelse af deres ret til negativ 

foreningsfrihed og derved krænket artikel 11. Menneskerettighedsdomstolens vurdering heraf måtte 

fokusere på, hvorvidt der var opnået en rimelig balance mellem klagernes interesser og nødvendigheden 

af at sikre, at fagforeningerne kan arbejde for beskyttelsen af deres medlemmers interesser. 

Menneskerettighedsdomstolen bemærkede sig det danske arbejdsmarkeds særlige struktur, især det 

faktum, at forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er styret af en kombination af aftaler 

(kollektive såvel som individuelle), arbejdsretlige principper samt generelle lovbestemmelser og 

vedtægter. Endvidere er eksklusivaftalerne en længe anvendt praksis i Danmark, selv om de er ulovlige i 
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den offentlige sektor og ikke indgås på den del af arbejdsmarkedet, der reguleres af den generelle 

overenskomst mellem DA og LO. Eksklusivaftaler påvirker derfor p.t. kun omtrent 220.000 arbejdstagere, 

hvilket svarer til mindre end 10 procent af alle danske arbejdstagere. Endvidere havde det af regeringen 

nedsatte udvalg, der afgav betænkning om eksklusivaftaler, bl.a. konkluderet, at samfundets og 

arbejdsmarkedets generelle udvikling medførte, at behovet for eksklusivaftaler ikke længere kunne 

retfærdiggøres i samme grad som tidligere, eftersom stærke og repræsentative fagforeninger og 

organisationer nu var blevet etableret på arbejdsmarkedet. Da eksklusivaftaler endvidere kun dækkede 

en lille del af arbejdsmarkedet, ville en lovændring kun have en marginal indflydelse på tilslutningen til 

fagforeninger.  

I januar 2003 og igen i januar 2005 havde beskæftigelsesministeren fremsat lovforslag om ændring af 

lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold, der bl.a. havde til formål at sikre, at 

der ikke længere lovligt ville kunne indgås aftaler, der tvang en arbejdsgiver til udelukkende at ansætte 

eller foretrække ansøgere, der er tilknyttet en (bestemt) forening. I bemærkningerne til lovforslaget 

anførte regeringen bl.a., at en arbejdstager skulle have frihed til at vælge, om han vil være medlem af en 

forening – ligesom der skulle være frihed til at vælge ikke at blive medlem af en forening – uden at dette 

skulle medføre risiko for ikke at blive ansat eller for at blive afskediget. Regeringen anførte endvidere, at 

den fandt det urimeligt, at en klausul i en kollektiv overenskomst skulle kunne forhindre en arbejdstager, 

der ikke ønsker at være medlem af en forening, i at opnå eller bibeholde en ansættelse hos en 

arbejdsgiver eller forhindre en arbejdsgiver i udelukkende at lægge vægt på klagerens kvalifikationer.  I 

begyndelsen af maj 2003 stod det klart, at lovforslaget ikke kunne sikres det nødvendige flertal i 

Folketinget, og det blev herefter trukket tilbage. Forslaget blev imidlertid genfremsat og debatteret i 

Folketinget i januar 2005, men endnu en gang var det ikke muligt at sikre det nødvendige flertal for at 

ændre loven. 

Disse lovgivningsmæssige forsøg på at afskaffe brugen af eksklusivaftaler i Danmark syntes at reflektere 

en generel tendens i de kontraherende stater til ikke at opfatte eksklusivaftaler som et nødvendigt middel 

til at sikre fagforeningernes og deres medlemmers interesser og til at lægge passende vægt på 

individernes ret til at melde sig ind i en fagforening efter eget valg uden frygt for at miste deres levebrød. 

Faktisk er det kun et meget begrænset antal kontraherende stater, herunder Danmark og Island, der 

fortsat tillader indgåelsen af eksklusivaftaler. Det var sandt, at LO i forbindelse med den danske debat 

havde ytret sin modstand mod forsøgene på at afskaffe de eksisterende muligheder for indgåelse af 

eksklusivaftaler og bl.a. havde henvist til de alvorlige konsekvenser, et forbud mod eksklusivaftaler ville 

medføre, og især havde hævdet, at det efter LO’s mening ville blive besværligt eller umuligt at håndhæve 

kollektive overenskomster over for små, uafhængige arbejdsgivere. Menneskerettighedsdomstolen fandt 

imidlertid, at disse hensyn var blevet tilstrækkeligt imødegået af beskæftigelsesministeren i hans svar på 

spørgsmål nr. 7 fra Arbejdsmarkedsudvalget under behandlingen af lovforslaget. Det fremgik heraf, at en 

annullering af en eksklusivklausul i en kollektiv overenskomst med en ikke-organiseret arbejdsgiver ikke 

ville ændre det faktum, at den kollektive overenskomst fortsat ville være gyldig og fortsat ville skulle 

overholdes. Menneskerettighedsdomstolen havde endvidere ikke modtaget nogen informationer om, at 

de af LO udtrykte bekymringer skulle have fundet sted i nogle af de mange kontraherende stater, der har 

forbudt eksklusivaftaler fuldstændigt.  

Den danske lovgivningsmagts ønske om at afskaffe brugen af eksklusivaftaler på det private 

arbejdsmarked er endvidere i overensstemmelse med den måde, hvorpå Den Europæiske Socialpagt fra 

1961 er blevet anvendt med hensyn til eksklusivaftaler indgået inden ansættelse. I dens konklusioner 

XIV-1, XV-1 og XVI-1 fandt komiteen af uafhængige eksperter, der afgiver anbefalinger og konklusioner 

vedrørende staternes overholdelse af Socialpagten, at den danske lov om beskyttelse mod afskedigelse 



7 
 

på grund af foreningsforhold krænkede artikel 5 i Socialpagten (fordi den fortsat tillod eksklusivaftaler), 

hvorefter den tilknyttede regeringskomité foreslog, at der skulle vedtages en henstilling til Danmark. Ved 

det 740. møde i Den Stedfortrædende Ministerkomité i Europarådet i februar 2001 kunne der ganske vist 

ikke opnås det tilstrækkelige flertal herfor, men kort tid efter – i september 2002 – informerede den 

danske regering imidlertid den pågældende regeringskomité om, at regeringen agtede at fremsætte et 

lovforslag, der skulle forbyde eksklusivaftaler, hvorefter regeringskomiteen besluttede at afvente den 

næste vurdering fra den uafhængige ekspertkomité om Danmarks overholdelse af Socialpagten. Da det 

efterfølgende stod klart, at den danske regering ikke havde kunnet opnå det nødvendige flertal for 

lovforslaget, gentog ekspertkomiteen i marts 2004 i sin konklusion XVII-1, at lov om beskyttelse mod 

afskedigelse på grund af foreningsforhold var i strid med artikel 5 i Socialpagten, hvortil den danske 

regering svarede, at man ville fremsætte lovforslaget på ny, så snart den parlamentariske situation var 

mere gunstig. 

Menneskerettighedsdomstolen henviste endvidere til Fællesskabspagten om arbejdstagernes 

grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder vedtaget af 11 EU-lande den 9. december 

1989. Af denne tekst fremgår det, at enhver arbejdsgiver eller arbejdstager frit skal kunne vælge, om de 

vil eller ikke vil deltage i arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger, uden at der derved påføres dem 

personlig eller erhvervsmæssig skade. Artikel 12 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, der bekendtgjordes i Nice den 7. december 2000, er helliget forsamlings- og 

foreningsfriheden. Det ovennævnte indhold af Fællesskabspagten fra 1989 om arbejdstagernes 

grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder er af åbenlys relevans for fortolkningen af 

artikel 12’s anvendelsesområde. Det bemærkes i den forbindelse, at Nice Charterets artikel 53 

bestemmer, at intet deri skal fortolkes som begrænsende eller skadeligt for de menneskerettigheder og 

grundlæggende rettigheder, som er anerkendt i EU-retten og international ret, samt i internationale 

aftaler tiltrådt af Unionen, Fællesskabet eller samtlige medlemsstater, herunder Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention, og i de enkelte medlemsstaters forfatninger. 

I lyset af det ovenfor anførte fandt Menneskerettighedsdomstolen, at der i de kontraherende stater kun 

er en meget lille støtte til opretholdelsen af eksklusivaftaler, og at de nævnte europæiske retskilder 

tydeligt indikerer, at anvendelsen af eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet ikke er et uundværligt middel til 

at sikre en effektiv nydelse af fagforeningsfriheden. Det måtte derfor på baggrund af alle sagens 

omstændigheder samt en afvejning af de konkurrerende interesser lægges til grund, at den danske stat 

ikke havde formået at beskytte klagernes negative foreningsfrihed. Der var derfor sket en krænkelse af 

Menneskerettighedskonventionens artikel 11 over for begge klagere (12 stemmer mod 5 fsva. Sørensen 

og 15 stemmer mod 2 fsva. Rasmussen). 

#Domme og afgørelser, der er henvist til i dommen: Swedish Engine Drivers' Union mod Sverige, dom af 6. februar 

1976, Serie A nr. 20; Young, James og Webster mod Storbritannien, dom af 13. august 1981, serie A nr. 44; Sigurdur 

Sigurjónsson mod Island, dom af 30. juni 1993, Serie A nr. 264; Gustafsson mod Sverige, dom af 25. april 1996, 

Reports 1996-II; Chassagnou og andre mod Frankrig, dom af 29. april 1999, ECHR 1999-III; Schettini m.fl. mod 

Italien, afgørelse af 9. november 2000, klagesag nr. 29529/95; Wilson & the National Union of Journalists m.fl. mod 

Storbritannien, dom af 2. juli 2002, ECHR 2002-V; Hatton m.fl. mod Storbritannien, dom af 8. juli 2003, ECHR 2003-

VIII; Broniowski mod Polen, dom af 22. juni 2004, ECHR 2004-V. 


