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Tema: Peticija Nr. 0901/2008, kurią pateikė David Skinner (Švedija?) 
Krikščionių verslininkų interesų gynimo asociacijos vardu dėl 
pagrindinės teisės „nesiburti į asociacijas“

UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO SEKRETORIATO 
PATEIKTA NEOFICIALI REKOMENDACIJA

Peticijos teikėjas, kreipdamasis Švedijos darbdavių grupės, pasivadinusios 
Krikščionių verslininkų interesų gynimo asociacija, vardu, teigia, kad buvo pažeista 
minėtųjų darbdavių teisė nesiburti į asociacijas. Jo teigimu, Švedijos darbuotojų 
sąjungos daro didelį spaudimą šiems darbdaviams (įskaitant jėgos panaudojimą ir 
bauginimą), kad jie sudarytų kolektyvines asociacijas ar kolektyvines sutartis, tačiau 
minėtieji darbdaviai atsisako tai daryti tariamai dėl religinių priežasčių. Jų nuomone, 
prieš juos nukreipti kolektyviniai veiksmai yra visai nepagrįsti, nes šių darbdavių 
grupės mokami atlyginimai yra tokie patys, kaip ir tie, kurie mokami pagal 
kolektyvinius susitarimus, ar net didesni už juos, ir, be to, jų darbuotojai nereikalauja, 
kad šie darbdaviai sudarytų kolektyvinius susitarimus.

Atrodo, kad šio konflikto esmė susijusi su siekimu sugretinti laisvę nesiburti į 
asociacijas (negatyvią laisvę)1, grindžiamą religijos laisvės2 argumentais (kurių 
peticijos teikėjas nepaaiškina), ir kolektyvinių derybų ir kolektyvinių veiksmų 
laisvę3. Pagrindinės teisės, apibrėžtos Europos žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK) ir 
ES Pagrindinių teisių chartijoje (Chartija), ES lygmeniu pripažįstamos kaip bendrieji 
ES teisės principai. Tačiau jie taikomi tik tuomet, kai tam tikru atveju gali būti iš 
esmės pritaikyta pirminė arba antrinė ES teisė.

Taigi šiuo atveju gali būti sudėtinga nustatyti tokį ryšį su ES teise (ir kartu su 
Europos Parlamento įgaliojimais). 

1. Konfliktas kilo tarp dviejų privačių šalių vienoje valstybėje narėje. Taigi kitaip nei 
Laval ir Viking bylose, kurias nagrinėjo ES Teisingumo Teismas, negalima sugretinti 
teisės į kolektyvines derybas ar teisės į kolektyvinius veiksmus ir Europos 
ekonominių laisvių (laisvės teikti paslaugas, įsisteigimo laisvės ir kt.).

2. Galima būtų teigti, kad šiam peticijos teikėjo aprašytam atvejui būtų galima taikyti 
2000 m. lapkričio 27 d. Direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus4, nuostatas, ypač 1 straipsnį ir 
3 straipsnio 1 dalies d punktą (nediskriminavimo dėl religijos narystės ir dalyvavimo 
darbuotojų ar darbdavių organizacijose srityse principas). Tačiau krikščionys 
darbdaviai siekia ne vienodo požiūrio, o specialaus požiūrio, nes jie nenori priklausyti 
kolektyvinėms asociacijoms, sukurtoms ne krikščionišku pagrindu. Be to, Švedijoje 
darbdaviams, kurie nepriklauso kolektyvinėms asociacijoms, siūloma pasirašyti 

                                               
1 Asociacijų laisvė (laisvė nesiburti į asociacijas): EŽTK 11 straipsnis („laisvė nesiburti į asociacijas“ 
nėra aiškiai paminėta, tačiau įtvirtinta EŽTT praktikoje); Chartijos 12 straipsnis („laisvė nesiburti (...)“ 
nėra aiškiai paminėta, tačiau turėtų būti aiškinama remiantis EˇTT praktika).
2 Religijos laisvė: EˇTK 9 straipsnis ir Chartijos 10 straipsnis; galėtų būti aiškinama kartu su 
diskriminacijos uždraudimo nuostata (EŽTK 14 straipsnis ir Chartijos 21 straipsnis).
3 Teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinius veiksmus: Chartijos 28 straipsnis.
4 OL L 303, 2000 12 2, p. 16–22.
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susitarimus, kurie yra tarsi kolektyvinių susitarimų pakaitai ir pagal kuriuos siūlomas 
toks pat užmokesčio lygis ir tokios pačios darbo sąlygos, kaip ir kolektyviniuose 
susitarimuose, kuriais gali vadovautis kolektyvinių asociacijų nariai.5 Religinis 
argumentas, kurio peticijos teikėjas nepagrindžia, nėra pakankamai svarus, kad juo 
būtų galima pagrįsti krikščionių darbdavių atsisakymą sudaryti kolektyvinio 
susitarimo pakaitą.

Šis Švedijos piliečių konfliktas turėtų būti nagrinėjamas Švedijos teisme. Švedijos 
teismas tuomet galėtų nuspręsti, ar jam kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl 
prejudicinio sprendimo dėl galimo Direktyvos 2000/78/EB nuostatų pažeidimo.

Išskyrus tam tikrus Direktyvos 2000/78/EB straipsnius, daugiau sunku įžvelgti 
tiesioginį šios bylos ryšį su ES teisės taikymo sritimi. Taigi kompetentingas Švedijos 
teismas turėtų pats nagrinėti klausimus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis, t. y. 
siekimą sugretinti teisę burtis (nesiburti) į asociacijas, galimai pagrindžiant šią 
nuostatą religijos laisvės argumentais, ir teisę į kolektyvines derybas bei į 
kolektyvinius veiksmus. Jei bus panaudotos visos galimos Švedijos teisinės sistemos 
teisminės priemonės, bylą būtų galima pateikti Europos Žmogaus Teisių Teismui 
(EŽTT), kuris, beje, nagrinėja tik Europos Tarybos valstybių narių (šiuo atveju –
Švedijos) veiksmus, o ne privačių asmenų elgesį. EŽTT byloje6, kuri labai panaši į 
peticijos teikėjo aprašytąją, pripažino, kad Konvencijos 11 straipsnis užtikrina 
darbdaviams teisę į vadinamąją negatyvią asociacijų laisvę, t. y. teisę nepriklausyti 
kolektyvinei asociacijai, tačiau pareiškė, kad pati ši nuostata negarantuoja teisės 
nesudaryti kolektyvinio susitarimo7. Teismas išaiškino, kad „bylos šaliai pagal 
11 straipsnį nustatytas įpareigojimas, įskaitant asmeninės nuomonės apsaugos 
aspektą, gali būti taip pat taikomas ir elgesiui, susijusiam su kolektyvinių derybų 
sistemos veikimu, tačiau tik tuo atveju, jei toks elgesys pažeidžia laisvę burtis į 
asociacijas“.

REKOMENDACIJA: nusiųsti peticijos teikėjui atsakymą remiantis šia analize; 
Europos Parlamentas daugiau neturėtų imtis jokių tolesnių veiksmų.

                                               
5 Žr. EŽTT bylą Gustafsson prieš Švediją, 1996 4 25, 44 ir 52 dalys.
6 Šioje byloje darbdavys atsisakė kolektyvinės asociacijos narystės ir atsisakė sudaryti kolektyvinį 
susitarimą dėl savo politinių įsitikinimų, būtent dėl to, kad jis nepritarė Švedijos kolektyvinių derybų 
sistemai. Peticijos teikėjo atveju, religiniais motyvais grindžiami prieštaravimai nukreipti prieš narystę 
kolektyvinėse asociacijose.
7 Gustafsson prieš Švediją, 1996 4 25, 52 dalis. Taip pat žr. EŽTT sprendimą Švedijos mašinistų 
sąjungos byloje, 1976 2 6, 40–41 dalys. 


