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Tárgy: David Skinner, svéd(?) állampolgár által a „Christian Business 
Owners Interest Association” nevében benyújtott, 0901/2008. számú 
petíció az emberek alapvető „negatív egyesülési szabadsághoz” való 
jogáról

AZ EMPL TITKÁRSÁG INFORMÁLIS JAVASLATA

A petíció benyújtója a „Christian Business-owners Interest Organisation” (keresztény 
cégtulajdonosok érdekképviseleti szervezete) néven tömörült, svéd munkáltatói 
csoport véleményének ad hangot, mivel állítása szerint megsértették az érintett 
munkáltatók „negatív egyesülési szabadsághoz” való jogát. Egyes svéd munkavállalói 
szakszervezetek komoly nyomást gyakoroltak a szóban forgó munkáltatókra (többek 
között erőszak és megfélemlítés alkalmazásával) annak érdekében, hogy rávegyék 
őket a kollektív szervezetekhez vagy kollektív szerződésekhez történő csatlakozásra, 
amit az érintett munkáltatók állítólag vallási okokra hivatkozva megtagadnak. A
szóban forgó munkáltatói csoport szerint az ellenük irányuló kollektív fellépés 
indokolatlan, mivel az általuk kifizetett bérek azonosak vagy magasabbak a kollektív 
szerződésekben megállapítottaknál, és mivel alkalmazottaik nem kérik tőlük, hogy 
kollektív szerződésekhez csatlakozzanak. 

Úgy tűnik, hogy ez a konfliktus a negatív egyesülési szabadság1 fogalma körül 
alakult ki, amelyet a vallásszabadságon2 alapuló érvekkel támasztanak alá (ezt a 
petíció benyújtója nem részletezi), és azt a kollektív tárgyalások és a kollektív 
fellépés szabadságával3 állítják szembe. Az alapvető jogok az EU szintjén az uniós 
jog alapelveiként nyernek elismerést, és ezen jogokról az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (ECHR) és az EU Alapjogi 
Chartája nyújt tájékoztatást. E dokumentumok azonban csak az elsődleges és 
másodlagos uniós joganyag konkrét alkalmazási területére vonatkoznak.

Ebben az esetben nehézségekbe ütközhet az uniós joggal (és ennélfogva az 
Európai Parlament jogköreivel) fennálló, ilyen jellegű kapcsolat megállapítása:

1. A konfliktus egyetlen tagállamban alakult ki, két magánfél között. Így az Európai 
Bíróság által a Laval és a Viking ügyekben hozott határozatoktól eltérően, ebben az 
esetben nem egyeztethető össze a kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jog, 
illetve az európai gazdasági szabadságok (a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a 
letelepedés szabadsága). 

2. Lehet amellett érvelni, hogy a petíció benyújtója által ismertetett helyzetre a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 

                                               
1 (Negatív) egyesülési szabadság: az ECHR 11. cikke (a „negatív szabadság” fogalmát nem említi 
kifejezetten, de az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) ítélkezési gyakorlata azt elismeri); az 
Alapjogi Charta 12. cikke (a „negatív szabadság” fogalmát nem említi kifejezetten, de azt az EJEB 
ítélkezési gyakorlatával összhangban kell értelmezni). 
2 Vallásszabadság: az ECHR 9. cikke, az Alapjogi Charta 10. cikke; összekapcsolható az ECHR 14. 
cikkében és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt megkülönböztetés tilalmával. 
3 Kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jog: az Alapjogi Charta 28. cikke.
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kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv4

vonatkozik, különösen annak 1. cikke, valamint 3. cikke (1) bekezdésének d) pontja (a 
munkavállalók vagy a munkaadók szervezeteiben való tagság vagy részvétel 
tekintetében a valláson alapuló megkülönböztetés tilalma). Mindazonáltal a 
keresztény munkáltatók különleges bánásmódot kívánnak elérni, nem pedig „egyenlő 
bánásmódot”, mivel kívül szeretnének maradni a nem keresztény ihletésű kollektív 
szervezeteken. Ezenkívül Svédországban a kollektív szervezetekhez nem tartozó
munkáltatóknak lehetőségük van arra, hogy „helyettesítő megállapodásokhoz” 
csatlakozzanak, amelyek a kollektív szervezetek tagjainak kínált kollektív 
megállapodásokban foglaltakhoz hasonló szintű fizetéseket és munkafeltételeket 
kínálnak5. A vallásra való hivatkozás – amelyet a petíció benyújtója nem támaszt alá 
érvekkel – nem indokolja megfelelően, hogy a keresztény munkáltatók miért nem 
csatlakoznak egy helyettesítő megállapodáshoz. 

Ezt a svéd magánszemélyek közötti konfliktust egy svéd bíróság elé kell tárni. Annak 
a bíróságnak kell majd eldöntenie, hogy végül előzetes döntéshozatal iránti kérelmet 
terjeszt-e elő az Európai Bírósághoz a 2000/78/EK irányelv lehetséges megsértésének 
tárgyában. 

A 2000/78/EK irányelven kívül nehéz közvetlen kapcsolatot találni az uniós jog 
alkalmazási körével. Az illetékes svéd bíróságnak ezért az ügy által érintett alapvető 
jogokkal kell foglalkoznia, azaz a (negatív) egyesülési szabadság mérlegelésével, 
amelyet a vallásszabadságon alapuló érvekkel támaszthatnak alá, és a kollektív 
tárgyaláshoz és fellépéshez való joggal állítanak szembe. A svéd jogrendszer által 
kínált jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően az ügyet az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (EJEB) elé lehet tárni. Ez a bíróság azonban csak az Európa 
Tanács tagállamainak (Svédország) magatartását illetően ítélkezhet, magánszemélyek 
esetében nem. Egy olyan ügyben, amely igen hasonlít a petíció benyújtója által 
ismertetett esethez6, az EJEB elismerte, hogy az ECHR 11. cikke biztosítja a 
munkáltatók számára a negatív egyesülési szabadságot, azaz azt a jogot, hogy ne
csatlakozzanak kollektív szervezetekhez, ugyanakkor kijelentette, hogy ez a 
rendelkezés önmagában nem garantálja a kollektív szerződéshez való nem csatlakozás 
jogát7. A Bíróság kifejtette, hogy „az államra a 11. cikk értelmében háruló pozitív 
kötelezettség, ideértve a személyes vélemény védelmét is, kiterjedhet egy kollektív 
tárgyalási rendszer működéséhez kapcsolódó bánásmódra is, de csak abban az 
esetben, ha ez a bánásmód összeütközésbe kerül az egyesülési szabadsággal”. 

AJÁNLÁS: Válasz küldése a petíció benyújtójának ezzel az elemzéssel 
összhangban; az Európai Parlament részéről nem történik további lépés.

                                               
4 HL L 303., 2000.12.2., 16–22. o.
5 Lásd: EJEB, az 1996. április 25-i Gustafsson kontra Svédország ügy, 44. és 52. bekezdés.
6 Az érintett munkáltató politikai meggyőződése miatt – nevezetesen azért, mert nem értett egyet a 
svédországi kollektív tárgyalási rendszerrel – nem csatlakozott semmiféle kollektív szervezethez vagy 
kollektív megállapodáshoz. A petíció benyújtója esetében vallási kifogásokat emelnek a kollektív 
szervezetekhez való csatlakozás ellen.
7 Az 1996. április 25-i Gustafsson kontra Svédország ügy, 52. bekezdés. Lásd még az EJEB által a svéd 
mozdonyvezetők szakszervezete ügyében hozott, 1976. február 6-i ítéletet, 40–41. bekezdés.


