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Θέμα: Αναφορά 0901/2008 του David Skinner, εικαζόμενης σουηδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης Christian Business Owners 
Interest Association, σχετικά με το θεμελιώδες δικαίωμα της 
«ελευθερίας του μη συνεταιρίζεσθαι»

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ της  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EMPL

Ο αναφέρων, ο οποίος γράφει εξ ονόματος μια ομάδας σουηδών εργοδοτών οι οποίοι 
εμφανίζονται ως οργάνωση με τίτλο Christian Business-owners Interest Organisation,
υποστηρίζει ότι παραβιάζεται η 'ελευθερία του μη συνεταιρίζεσθαι' των εν λόγω 
εργοδοτών. Υποστηρίζει πως τα σουηδικά συνδικάτα εργαζομένων ασκούν σοβαρή
πίεση επί των εργοδοτών αυτών (έως και βία και εκφοβισμό)  προκειμένου αυτοί να 
γίνουν μέλη συλλόγων ή να προσυπογράψουν συλλογικές συμβάσεις, πράγμα που 
αρνούνται να πράξουν οι εν λόγω εργοδότες για θρησκευτικούς λόγους όπως 
υποστηρίζουν. Κατ' αυτούς η συλλογική δράση εις βάρος τους είναι ακόμα πιο
αδικαιολόγητη δεδομένου ότι οι μισθοί που καταβάλλονται από την εν λόγω ομάδα
εργοδοτών είναι ίδιοι ή και υψηλότεροι εκείνων που έχουν συμφωνηθεί με τις
συλλογικές συμβάσεις, και δεδομένου ότι οι εργαζόμενοί τους δεν τους ζητούν να 
προσυπογράψουν συλλογικές συμβάσεις.

Φαίνεται πως η ρήξη αυτή επικεντρώνεται γύρω από την εξισορρόπηση της
ελευθερίας του μη συνεταιρίζεσθαι,1 που ενισχύεται με επιχειρήματα που 
βασίζονται στην ελευθερία της θρησκείας2 (πράγμα για το οποίο δεν δίνει εξηγήσεις 
ο αναφέρων) και ενάντια στην ελευθερία διαπραγμάτευσης και συλλογικών 
δράσεων.3 Τα θεμελιώδη δικαιώματα αναγνωρίζονται σε κοινοτικό επίπεδο ως 
γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (ECHR) και το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης). Παρά ταύτα, αυτά δεν ισχύουν 
παρά μόνο κατά την πρακτική εφαρμογή του πρωτογενούς ή παράγωγου 
κοινοτικού δικαίου.

Στην προκείμενη περίπτωση, μάλλον θα είναι δύσκολο να γίνει σύνδεση με το 
κοινοτικό δίκαιο (και κατά συνέπεια με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου):

1. Τα συγκρουόμενα μέλη είναι ιδιώτες και η ρήξη μεταξύ τους περιορίζεται εντός 
ενός και του αυτού κράτους μέλους. Επομένως, αντίθετα προς τις υποθέσεις Laval
και Viking που εκδικάστηκαν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν
απαιτείται να επέλθει εξισορρόπηση ανάμεσα στο δικαίωμα διαπραγμάτευσης και 
συλλογικών δράσεων, αφενός, και τις ευρωπαϊκές οικονομικές ελευθερίες (ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών, ελευθερία εγκατάστασης ), αφετέρου.

                                               
1 Ελευθερία του μη συνεταιρίζεσθαι: Άρθρο 11 ECHR (η ελευθερία του μη συνεταιρίζεσθαι δεν 
αναφέρεται με σαφή τρόπο αλλά αναγνωρίζεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)· Άρθρο 12  του Χάρτη (η ελευθερία του μη συνεταιρίζεσθαι δεν 
αναφέρεται με σαφή τρόπο, αλλά πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ).
2 Ελευθερία της θρησκείας: Άρθρο 9 ECHR, Άρθρο 10 του Χάρτη· θα μπορούσε να συνδυασθεί με την 
απαγόρευση των διακρίσεων που περιέχεται στο άρθρο 14 ECHR και στο άρθρο 21 του Χάρτη.
3 Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων: Άρθρο 28 του Χάρτη.
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2. Θα μπορούσε να προβληθεί το επιχείρημα ότι η κατάσταση που περιγράφει ο 
αναφέρων καλύπτεται από την οδηγία 2000/78/EΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 η οποία 
θεσπίζει το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία4, και συγκεκριμένα στα άρθρα 1 και 3(1)(δ) (καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω θρησκείας σ' ό, τι αφορά την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε μια 
οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών). Παρά ταύτα, οι Χριστιανοί εργοδότες
επιδιώκουν ειδική μεταχείριση, και όχι 'ίση μεταχείριση', καθώς επιθυμία τους είναι
να παραμείνουν εκτός συλλόγων που δεν είναι χριστιανικής έμπνευσης. Επί πλέον,
στη Σουηδία, οι εργοδότες που δεν είναι μέλη συλλόγων προσφέρονται να
προσυπογράψουν 'συμβάσεις υποκατάστασης' οι οποίες παρέχουν όμοιο επίπεδο 
αμοιβής και συνθήκες εργασίας όπως ορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις που 
προσφέρονται σε μέλη συλλόγων.5 Το θρησκευτικό επιχείρημα, το οποίο δεν το
αιτιολογεί ο αναφέρων, δεν φαίνεται να αποτελεί πραγματικό λόγο για την άρνηση 
των χριστιανών εργοδοτών να προσυπογράψουν σύμβαση υποκατάστασης.

Για τη διαφορά τους αυτή οι σουηδοί ιδιώτες πρέπει να προσφύγουν σε σουηδικό 
δικαστήριο. Αυτό μπορεί να αποφασίσει ενδεχομένως να υποβάλει προδικαστικό
ερώτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το κατά πόσο 
παραβιάζεται η οδηγία 2000/78/EΚ. 

Πέρα από την οδηγία 2000/78/EΚ, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κάποιον άμεσο
σύνδεσμο με το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Το ίδιο το αρμόδιο 
σουηδικό δικαστήριο πρέπει να ασχοληθεί λοιπόν με τα θέματα που αφορούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα δηλ. αναζήτηση κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στο 
δικαίωμα του μη συνεταιρίζεσθαι, ενδεχομένως ενισχυμένη με επιχειρήματα που θα 
βασίζονται στην ελευθερία θρησκείας, και στο δικαίωμα διαπραγμάτευσης και 
συλλογικών δράσεων. Αφού προηγουμένως εξαντληθούν τα περιθώρια με τα ένδικα
μέσα του σουηδικού νομικού συστήματος, θα μπορούσε τότε να υποβληθεί  
προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ECtHR), το οποίο όμως κρίνει μόνο τη στάση των κρατών μελών (Σουηδία) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, και όχι τη στάση ιδιωτών. Σε μια υπόθεση που ομοιάζει 
πολύ με την υπόθεση που περιγράφει ο αναφέρων,6 το  ECtHR αναγνώρισε πως το 
άρθρο 11 της Σύμβασης εγγυάται στους εργοδότες την ελευθερία του μη 
συνεταιρίζεσθαι, δηλ. το δικαίωμα να μη γίνει κανείς μέλος ενός συλλόγου, αλλά 
δηλώνει πως η διάταξη αυτή δεν εγγυάται αφ' εαυτής το δικαίωμα του να μη γίνει 
κάποιος μέλος ενός συλλόγου.7 Το Δικαστήριο εξήγησε ότι  "η θετική υποχρέωση
αποτελεί καθήκον του κράτους σύμφωνα με το άρθρο 11, συμπεριλαμβανομένης και
της πτυχής της προστασίας της προσωπικής άποψης, μπορεί κάλλιστα να επεκταθεί 
και στη μεταχείριση που συνδέεται με τη λειτουργία του συστήματος συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, μόνον όμως στην περίπτωση που μια τέτοια μεταχείριση 
προσκρούει στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι."

                                               
4 ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16–22.
5 Βλ. ECtHR, Υπόθεση Gustafsson κατά Σουηδίας της 25.04.1996, παρ. 44 και 52.
6 Ο υπό συζήτηση εργοδότης αρνήθηκε να γίνει μέλος συλλόγου και αρνήθηκε να προσυπογράψει 
συλλογική σύμβαση λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, συγκεκριμένα λόγω της διαφωνίας του με 
το σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης στη Σουηδία. Στην περίπτωση του αναφέροντος, είναι οι
θρησκευτικές αντιρρήσεις που εγείρονται κατά της ιδιότητας του μέλους σε κάποιο σύλλογο.
7 Gustafsson κατά Σουηδίας της 25.04.1996, παρ. 52. Βλ. επίσης την απόφαση: the ECtHR's Swedish 
Engine Drivers' Union judgment, της 06.02.1976, παρ. 40-41.
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ΣΥΣΤΑΣΗ: Να σταλεί απάντηση στον αναφέροντα βάσει αυτής της ανάλυσης· 
δεν πρέπει να αναληφθεί άλλη δράση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


