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Suġġett : Petizzjoni 0901/2008 imressqa minn David Skinner, aktarx ta’ 
nazzjonalità Żvediża, f’isem il-Christian Business Owners Interest 
Association, dwar id-dritt fundamentali ta’ 'libertà ta’ non-
assoċjazzjoni'

PARIR INFORMALI SEGRETARJAT EMPL

Il-petizzjonant, f'isem grupp ta' employers Żvediżi, magħquda fil-Christian Business-
owners Interest Organisation, jallega vjolazzjoni tal-"libertà negattiva ta' 
assoċjazzjoni" tal-employers ikkonċernati. Skont l-allegazzjoni, għaqdiet tal-
ħaddiema Żvediżi eżerċitaw pressjoni konsiderevoli (inkluż l-użu tal-forza u 
intimidazzjoni) fuq dawn l-employers biex jissottoskrivu ma’ assoċjazzjonijiet 
kollettivi jew ma’ ftehimiet kollettivi, ħaġa li l-employers ikkonċernati irrifjutaw li 
jagħmlu, allegatament għal raġunijiet reliġjużi. Fl-opinjoni tagħhom, azzjoni 
kollettiva kontrihom hija barra minn hekk inġustifikata, peress li l-pagi mħallsa minn 
dan il-grupp ta' employers huma ugwali għal jew ogħla minn dawk li sar ftehim 
dwarhom fi ftehimiet kollettivi, u peress li l-impjegati tagħhom ma jitolbuhomx biex 
jidħlu fi ftehimiet kollettivi.

Jidher li dan il-kunflitt jttratta dwar il-fatt li jinstab bilanċ bejn il-libertà negattiva ta’ 
assoċjazzjoni1, imsaħħa b’argumenti bbażati fuq il-libertà tar-reliġjon2 (mhux 
spjegat mill-petizzjonant), kontra l-libertà ta’ negozjar kollettiv u azzjoni 
kollettiva3. Id-drittijiet fundamentali huma rikonoxxuti fil-livell ta’ UE bħala prinċipji 
ġenerali tal-liġi tal-UE, infurmati bill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
Fundamentali (ECHR) u l-Karta tad-drittijiet fundamentali tal-UE (il-Karta).
Madankollu, dawn japplikaw biss fi ħdan l-isfera materjali ta’ applikazzjoni tal-
liġi primarja jew sekondarja tal-UE.

F’dan il-każ, jista’ jkun hemm diffikultà biex tiġi stabbilita rabta mal-liġi tal-UE 
(u għaldaqstant, mal-poteri tal-Parlament Ewropew): 

1. Il-kunflitt huwa wieħed bejn żewġ partijiet privati, fi ħdan Stat Membru wieħed. 
B'hekk, minbarra fil-każijiet Laval u Viking deċiżi mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, 
m'hemmx eżerċizzju ta' bbilanċjar hawnhekk bejn id-dritt għan-negozjar kollettiv u l-
azzjoni kollettiva, minn naħa waħda, u l-libertajiet ekonomiċi Ewropej (il-libertà li 
jiġu pprovduti servizzi, il-libertà ta' stabbiliment), min-naħa l-oħra.

2. Jista' jiġi argumentat li s-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant hija koperta mid-
Direttiva 2000/78/KE tas-27 Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol4, b'mod partikolari mill-Artikoli 1 u 
3(1)(d) (non-diskriminazzjoni fuq bażi ta' reliġjon fir-rigward ta' sħubija ma', u 
involviment f'organizzazzjoni ta' ħaddiema jew ta’ min iħaddem). Madankollu, l-
employers Insara qed jitolbu trattament speċjali, mhux "ugwaljanza fit-trattament", 

                                               
1 Libertà (negattiva) ta’ assoċjazzjoni: l-Artikolu 11 ECHR (‘libertà negattiva’ mhix imsemmija 
espliċitament, iżda rikonoxxuta fil-każistika tal-ECHR); l-Artikolu 12 tal-Karta (‘libertà negattiva’ 
mhix imsemmija espliċitament, iżda dan għandu jiġi interpretat b’koformità mal-każistika tal-ECHR);
2 Libertà ta' reliġjon: l-Artikolu 9 ECHR, Artikolu 10 Karta; jistgħu jiġu kkombinati mal-projbizzjoni 
tad-diskriminazzjoni inkluża fl-Artikolu 14 ECHR u l-Artikolu 21 tal-Karta.
3 Dritt ta' negozjar kollettiv u ta' azzjoni kollettiva. Artikolu 28 tal-Karta
4 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16-22.
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peress li x-xewqa tagħhom hija li jibqgħu barra minn assoċjazzjonijiet kollettivi li 
mhumiex ta' ispirazzjoni Nisranija. Barra minn hekk, fl-Iżvezja, l-employers li ma 
jkunux membri ta' assoċjazzjonijiet kollettivi tingħatalhom il-possibilità li 
jissottoskrivu ma' ‘ftehimiet alternattivi’ li joffru livell simili ta' ħlas u kundizzjonijiet 
tax-xogħol kif stipulat fil-ftehimiet kolletivi li jiġu offruti lill-membri ta' 
assoċjazzjonijiet kollettivi.5 L-argument tar-reliġjon, li mhuwiex sostanzjat mill-
petizzjonant, ma jidhirx li jsaħħaħ l-argument tar-rifjut tal-employers Insara li jidħlu fi 
ftehim alternattiv.

Dan il-kunflitt bejn individwi Żvediżi għandu jinġieb quddiem qorti Żvediża. Din il-
qorti tista' tiddeċiedi, eventwalment, li tistaqsi mistoqsija preliminari lill-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE dwar ksur possibbli tad-Direttiva 2000/78/KE.

Apparti d-Direttiva 2000/78/KE, huwa diffiċli tara rabta immedjata mal-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-UE. Il-qorti kompetenti Żvediża nnifisha għandha, għalhekk, 
tittratta l-kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali involuti, jiġifieri, l-ibbilanċjar tad-
dritt (negattiv) ta’ assoċjazzjoni, possibilment imsaħħaħ b’argumenti bbażati fuq il-
libertà tar-reliġjon, kontra d-dritt ta' negozjar kollettiv u azzjoni kollettiva. Wara li 
jiġu eżawriti r-rimedji legali fi ħdan is-sistema legali Żvediża, il-każ jista' mbagħad 
jitressaq quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (ECHR), li, 
madankollu, tiġġudika biss l-imġiba tal-Istati Membri (l-Iżvezja) tal-Kunsill tal-
Ewropa, u mhux l-imġiba ta' individwi privati. F’każ simili ħafna għal dak deskritt 
mill-petizzjonant6, l-ECHR irrikonoxxiet li l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni 
jiggarantixxi lill-employers il-libertà negattiva ta' assoċjazzjoni, jiġifieri, id-dritt li 
wieħed ma jisseħibx ma’ assoċjazzjoni kollettiva, iżda ddikjarat li din id-dispożizzjoni 
ma tikkostitwixxix per se d-dritt li wieħed ma jidħolx fi ftehim kollettiv7. Il-Qorti 
spjegat li "l-obbligu pożittiv li jaqa' fuq l-Istat skont l-Artikolu 11, inkluż l-aspett ta' 
protezzjoni tal-opinjoni personali, jista' jestendi għat-trattament marbut mal-
operazzjoni ta' sistema ta’ negozjar kollettiv, iżda biss fejn tali trattament jeffettwa l-
libertà ta' assoċjazzjoni."

RAKKOMANDAZZJONI: Ibgħat tweġiba lill-petizzjonant b'konformità ma’ din l-
analiżi; M’għandha tittieħed l-ebda azzjoni oħra mill-Parlament Ewropew

                                               
5 Ara ECHR, Każ Gustafsson v. l-Iżvezja tal-25.04.1996, paragrafi 44 u 52.
6 L-employer ikkonċernat irrifjuta s-sħubija ma’ assoċjazzjoni kollettiva u rrifjuta li jidħol fi ftehim 
kollettiv fuq bażi tad-konvinzjonijiet politiċi tiegħu, jiġifieri n-nuqqas ta' qbil tiegħu mas-sistema ta’ 
negozjar kollettiv fl-Iżvezja. Fil-każ tal-petizzjonant, tqajmu oġġezzjonijiet reliġjużi kontra s-sħubija 
ma’ assoċjazzjonijiet kollettivi.
7 Gustafsson v. l-Iżvezja tal-25.04.1996, paragrafu 52. Ara wkoll is-sentenza tal-ECHR dwar l-Għaqda 
Żvediża ta’ Sewwieqa ta’ Magni, tas-6.02.1976, paragrafi 40-41.


