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Θέμα: Αναφορά 0901/2008, του David Skinner, εικαζόμενης σουηδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Χριστιανών Επιχειρηματιών, σχετικά με το θεμελιώδες 
δικαίωμα της «ελευθερίας του μη συνεταιρίζεσθαι»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος εκπροσωπεί μια σουηδική χριστιανική ένωση επιχειρηματιών, 
αναφέρει ότι τα μέλη του δέχονται απειλές και εκφοβισμό επειδή αρνούνται, για 
θρησκευτικούς λόγους, να υπογράψουν συλλογικές συμφωνίες που συνάπτουν σουηδικές 
συνδικαλιστικές ενώσεις. Επισημαίνει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συμμορφώνονται προς 
όλες τις νομικές απαιτήσεις και ότι προσφέρουν εργασιακές συνθήκες εφάμιλλες, ή 
καλύτερες, από αυτές άλλων επιχειρήσεων. Ισχυρίζεται ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις
τηρούν δυσανάλογα αυστηρή στάση και ότι η «ελευθερία του μη συνεταιρίζεσθαι» συνιστά 
ατομικό δικαίωμα. Με άλλα λόγια, τα άτομα δικαιούνται να μην συμμετέχουν και δεν θα 
πρέπει να εξαναγκάζονται να πράξουν κάτι τέτοιο. Παραπέμποντας στο ΕΔΑΔ, στο Διεθνές 
Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και στην 
υφιστάμενη νομολογία (υπόθεση Laval), ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να ερευνήσει την εν λόγω παραβίαση θεμελιωδών και ατομικών δικαιωμάτων, και να 
διατάξει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους κατά τρόπο που θα προστατεύει 
εργοδότες και εργαζόμενους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Το δικαίωμα που διακυβεύεται είναι αυτό του σεβασμού της ελευθερίας κάποιου να μην 
συμμετέχει σε συλλογικές ενώσεις ή συλλογικές συμφωνίες για θρησκευτικούς λόγους 
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(«αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι»).

Το δικαίωμα καλύπτεται από τα άρθρα 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Συμβούλιο της Ευρώπης) σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας, καθώς και με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι.

Ανάλυση της αναφοράς

Με βάση τα γεγονότα που παρουσιάστηκαν από τον αναφέροντα, δεν φαίνεται να υπάρχει 
κάποια ενέργεια του κράτους μέλους που εμπλέκεται σε αυτό το ζήτημα. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα αφορά τις σχέσεις ανάμεσα σε ιδιώτες. Αυτά τα ζητήματα 
επιλύονται καλύτερα καταρχήν από τα εθνικά δικαστήρια.

Ωστόσο, όπου υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, θα 
μπορούσε να γίνει προδικαστική παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
σύμφωνα με το άρθρο 234 ΕΚ. Για παράδειγμα, ανάλογα με τα γεγονότα της συγκεκριμένης 
υπόθεσης, είναι πιθανό να προκύψουν ερωτήματα για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ 
σχετικά με τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία, που απαγορεύει, μεταξύ άλλων πραγμάτων, την άμεση ή έμμεση διάκριση με 
βάση τη θρησκεία ή την πίστη στο πεδίο της απασχόλησης, σε ό,τι αφορά τόσο τον δημόσιο 
όσο και τον ιδιωτικό τομέα.


