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Temats: Lūgumraksts Nr. 0901/2008, ko Kristīgo uzņēmēju interešu 
asociācijas vārdā iesniedza Zviedrijas(?) valstspiederīgais David 
Skinner, par pamattiesībām uz „nebiedrošanās brīvību” 

NEOFICIĀLS EMPL ĢD IETEIKUMS

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš pārstāv Zviedrijas darba devēju grupu, kuri 
apvienojušies Kristīgo uzņēmēju interešu asociācijā, apgalvo, ka tiek pārkāptas šo 
darba devēju tiesības atteikties no biedrošanās. Zviedrijas arodbiedrības ir 
pielietojušas ievērojamu spiedienu (tostarp piespiešanu un iebiedēšanu), lai panāktu, 
ka šie darba devēji pievienotos kolektīvajiem darba līgumiem, kurus, iespējams, 
reliģisku iemeslu dēļ uzņēmēji izvairās parakstīt. Šie uzņēmēji uzskata, ka šāda 
kolektīva vēršanās pret viņiem ir vēl jo vairāk nepamatota, ņemot vērā to, ka šo darba 
devēju maksātās algas ir vienlīdzīgas algām, kas noteiktas kolektīvajos darba līgumos, 
vai augstākas par tām, un darba ņēmēji nepieprasa darba devēju pievienošanos 
kolektīvajiem darba līgumiem.

Šķiet, ka konflikta būtība ir negatīvās biedrošanās brīvība 1, kas balstās uz 
argumentiem par reliģiskās pārliecības brīvību 2 (bez lūgumraksta iesniedzēja 
paskaidrojuma) pret tiesībām uz kolektīvām sarunām un rīcību 3. Pamattiesības 
tiek atzītas ES līmenī kā ES tiesību pamatprincipi, un tās ir iestrādātas Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (ECHR) un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Tomēr tās attiecās tikai uz ES primāro un sekundāro tiesību 
aktu piemērošanu materiālajā jomā.

Šajā gadījumā, iespējams, var būt grūtības atrast šādu saikni ar ES tiesību 
aktiem (un tādējādi arī ar Eiropas Parlamenta pilnvarām): 

1. Konflikts ir radies starp divām pusēm, kuras ir privātpersonas, vienā dalībvalstī. 
Tādēļ atšķirībā un Laval un Viking lietām, kurās ir Eiropas Kopienu Tiesas spriedums, 
šeit nevar pārbaudīt līdzsvaru starp tiesībām uz kolektīvām sarunām un rīcību, no 
vienas puses, un Eiropas ekonomiskajām brīvībām (pakalpojumu sniegšanas brīvību, 
brīvību veikt uzņēmējdarbību), no otras puses.

2. Var uzskatīt, ka uz lūgumraksta iesniedzēja situāciju attiecas 2000. gada 27. 
novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju 4, jo īpaši tās 1. pants un 3. panta 1. punkta d) 
apakšpunkts (diskriminācijas apkarošana reliģijas dēļ attiecībā uz līdzdalību un 
iesaistīšanos kādā darba ņēmēju vai darba devēju organizācijā ). Tomēr Kristīgie 
darba devēji vēlas saņemt īpašu nevis vienlīdzīgu attieksmi, jo viņi vēlas palikt ārpus 
apvienībām, kuras nav veidotas uz kristīgās ticības pamata. Turklāt Zviedrijā darba 
devējiem, kuri nav pievienojušies kolektīvajiem d a r b a  līgumiem, piedāvā 
„aizvietojošus” līgumus, kas nodrošina kolektīvajiem līgumiem līdzvērtīgu samaksas 
                                               
1 (Negatīvā) biedrošanās brīvība: ECHR 11. pants („negatīvā” biedrošanās brīvība nav tieši minēta, 
taču tā ir atzīta Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē); Pamattiesību hartas 12. pants („negatīvā” 
biedrošanās brīvība nav tieši minēta, taču to ir jāinterpretē saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
praksi).
2 Reliģiskās pārliecības brīvība: ECHR 9. pants, Pamattiesību hartas 10. pants; to var apvienot ar 
diskriminācijas aizliegumu, kas noteikts ECHR 14. pantā un Pamattiesību hartas 21. pantā.
3 Tiesības uz kolektīvām sarunām un rīcību: ECHR 28. pants.
4 OV L 303, 2.12.2000, 16.–22. lpp.
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un darba apstākļu līmeni kolektīvo apvienību locekļiem. 5 Reliģiskais pamatojums, 
kuru lūgumraksta iesniedzējs nav izvērsis plašāk, šķiet, ka nesniedz izskaidrojumu 
kristīgo uzņēmēju atteikumam noslēgt aizvietojošu līgumu.

Šo Zviedrijas privātpersonu konfliktu ir jāatrisina Zviedrijas tiesā. Šī tiesa var izlemt 
nosūtīt jautājumu Eiropas Kopienu Tiesai prejudiciāla nolēmuma saņemšanai par 
iespējamu Direktīvas 2000/78/EK pārkāpumu.

Izņemot Direktīvu 2000/78/EK, ir grūti saskatīt tiešu saikni ar ES tiesību aktu 
piemērošanas jomu. Tādēļ kompetentai Zviedrijas tiesai ir jāizskata šajā gadījumā 
skartie pamattiesību jautājumi, proti, (negatīvās) biedrošanās brīvība (iespējams, 
pamatojoties uz argumentiem par reliģiskās pārliecības brīvību) pret tiesībām uz 
kolektīvām sarunām un rīcību. Pēc tam, kad izmantoti visi valsts līmenī pieejamie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi, lietu var iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā 
(ECtHR), kaut gan šī tiesa izskata tikai Eiropas Padomes dalībvalstu (Zviedrija) , 
nevis privātpersonu rīcību. Izskatot lietu, kas bija ļoti līdzīga lūgumraksta iesniedzēja 
aprakstītajai 6, ECtHR atzina, ka Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 11. pants nodrošina darba devējiem negatīvo biedrošanās brīvību, proti, 
tiesības nepievienoties darba kolektīvajiem līgumiem, taču paziņoja, ka šī klauzula 
pati par sevi negarantē tiesības neslēgt kolektīvos darba līgumus 7. Tiesa izskaidroja, 
ka 11. pantā noteiktās pozitīvās valsts saistības, tostarp personiskā viedokļa 
aizsardzību, var attiecināt arī uz attieksmi, kas ir saistīta ar darba koplīgumu slēgšanas 
sistēmu, taču tikai gadījumos, kad šī attieksme apdraud biedrošanās brīvību.

IETEIKUMS: Nosūtīt lūgumraksta iesniedzējam atbildi saskaņā ar šo analīzi;
Eiropas Parlamentam nav jāveic turpmākas darbības.

                                               
5 Skatīt ECtHR sprieduma 44. un 52. punktu 1996. gada 25. aprīļa lietā Gustafsson pret Zviedriju.
6 Attiecīgais darba devējs atteicās kļūt par kolektīvās apvienības locekli un slēgt darba kolektīvo 
līgumu, pamatojoties uz saviem politiskajiem uzskatiem, proti, neapmierinātību ar darba kolektīvo 
līgumu slēgšanas sistēmu Zviedrijā. Lūgumraksta iesniedzēja gadījumā, tiek minēti reliģiski iebildumi 
pret dalību kolektīvajās apvienībās.
7 1996. gada 25. aprīļa sprieduma 52. punkts lietā Gustafsson pret Zviedriju. Skatīt arī ECtHR
1976. gada 6. februāra sprieduma 40. un 41. punktu lietā par Zviedrijas mašīnistu asociāciju.


