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CHARTRET OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

Chartret om grundlæggende rettigheder indeholder de grundlæggende rettigheder, som skal
overholdes af EU og af medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. Det er et retligt
bindende instrument, som er blevet vedtaget for udtrykkeligt at anerkende og synliggøre den
rolle, som de grundlæggende rettigheder spiller i EU’s retsorden.

RETLIG STATUS

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder blev højtideligt proklameret af
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i Nice i 2000. Efter at være blevet ændret blev
det proklameret igen i 2007.
Den højtidelige proklamation gjorde imidlertid ikke chartret retligt bindende. En vedtagelse
af det udkast til en forfatning for Europa, som blev undertegnet i 2004, ville have givet
chartret retsvirkning. Da ratificeringsprocessen ikke blev afsluttet (1.1.4), forblev chartret blot
en erklæring om rettigheder indtil Lissabontraktatens vedtagelse.
Chartret blev retligt bindende den 1. december 2009. I artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den
Europæiske Union (TEU) fastslås det nu, at »Unionen anerkender de rettigheder, friheder og
principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder […],
der har samme juridiske værdi som traktaterne«. Chartret er derfor primær EU-ret og fungerer
som sådan som et kriterium for at undersøge gyldigheden af sekundær EU-ret og nationale
foranstaltninger.

BAGGRUND

De Europæiske Fællesskaber (nu Den Europæiske Union) blev oprindeligt opbygget som en
international organisation, der primært havde økonomiske kompetencer. Indledningsvis var der
følgelig ikke et tydeligt behov for regler om overholdelse af grundlæggende rettigheder.
Da Domstolen imidlertid bekræftede principperne om direkte virkning (1.2.1) og om EU-
rettens forrang, ifølge hvilke fællesskabsretten har forrang for national ret [Costa mod ENEL,
sag 6/64], begyndte visse nationale domstole at give udtryk for bekymring over konsekvenserne
af en sådan retspraksis for beskyttelsen af forfatningsmæssige værdier. Hvis EU-retten fik
forrang for selv national forfatningsret, ville det være muligt for den at tilsidesætte de
grundlæggende rettigheder, som er beskyttet i nationale forfatninger. Som en reaktion på denne
udvikling afsagde dels den tyske og dels den italienske forfatningsdomstol i 1974 domme,
hvori de forsvarede deres beføjelser til at revidere EU-lovgivningen for at sikre, at denne er i
overensstemmelse med de forfatningsmæssige rettigheder [Solange I; Frontini].
Samtidig udviklede Domstolen sin egen praksis vedrørende de grundlæggende rettigheders
rolle i den europæiske retsorden. Den anerkendte allerede i 1969, at de grundlæggende
menneskerettigheder er omfattet af fællesskabsrettens almindelige grundsætninger og som
sådan er beskyttet af Domstolen [Stauder, sag 29/69]. Domstolens efterfølgende bekræftelse af
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samme princip førte senere til, at den tyske forfatningsdomstol fik en mere nuanceret tilgang,
der anerkendte, at Domstolen sikrede et beskyttelsesniveau for de grundlæggende rettigheder,
som stort set svarede til, hvad den nationale forfatning krævede, og at der følgelig ikke var behov
for at kontrollere, om hver enkelt fællesskabsretsakt var i overensstemmelse med forfatningen
[Solange II, 1987]
Det var derfor længe overladt til Domstolen at beskytte de grundlæggende rettigheder mod
Fællesskabernes virksomhed, og den udarbejdede en fortegnelse over rettigheder på grundlag
af de generelle principper i fællesskabsretten og medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige
traditioner. Manglen på en udtrykkelig og skriftlig fortegnelse over grundlæggende rettigheder,
som var bindende for De Europæiske Fællesskaber og lettilgængelig for borgerne, gav imidlertid
fortsat anledning til bekymring. Der blev gentagne gange fremsat to væsentlige forslag for at
lukke dette hul i lovgivningen.
Ifølge det første forslag kunne Det Europæiske Fællesskab tiltræde den europæiske konvention
til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), som
var et allerede eksisterende regionalt instrument til beskyttelse af menneskerettigheder,
og hvis korrekte anvendelse i de deltagende stater kontrolleres af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol. Denne mulighed blev dog udelukket, da Domstolen afgav
udtalelse [2/94] om, at Fællesskabet ikke havde kompetence til at tiltræde konventionen.
Følgelig kunne denne mulighed udelukkende komme på tale efter en traktatændring. De
nødvendige ændringer blev omsider vedtaget med Lissabontraktatens ikrafttræden. Artikel 6 i
TEU fastlægger nu, at Unionen skal tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention.
EU-Domstolen har imidlertid konkluderet, at det udkast til tiltrædelsesaftale, som EU og
Europarådet har forhandlet om, ikke er foreneligt med EU-retten (Udtalelse 2/13).
Ifølge det andet forslag skulle Fællesskabet vedtage sit eget charter om grundlæggende
rettigheder og give Domstolen beføjelse til at sikre, at det blev gennemført på korrekt vis. Denne
mulighed blev i årenes løb drøftet gentagne gange og blev atter foreslået under Det Europæiske
Råds møde i Köln i 1999.

UDARBEJDELSESPROCESSEN

Det grundlæggende indhold i chartret blev udformet på baggrund af konklusionerne fra
mødet i Köln, ifølge hvilke chartrets primære målsætning var at gøre de grundlæggende
rettigheders overordnede betydning og relevans mere synlige for EU-borgerne. De
vigtigste inspirationskilder for chartrets forfattere var EMRK og medlemsstaternes fælles
forfatningsmæssige traditioner som generelle principper for fællesskabsretten. Desuden
kom den europæiske socialpagt (en traktat i Europarådets regi) og fællesskabspagten om
arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder også til at tjene
som inspirationskilde, for så vidt som de ikke blot fastlagde handlingsmål.
Sammensætningen af den gruppe, der skulle udarbejde chartret, blev fastlagt under Det
Europæiske Råds møde i Tampere i 1999. Gruppen, der blev kaldt »konventet«, omfattede
som fuldgyldige medlemmer 15 repræsentanter for de daværende 15 medlemsstaters stats-
og regeringschefer, en repræsentant for Kommissionens formand, 16 medlemmer af Europa-
Parlamentet og 30 medlemmer af de nationale parlamenter (to medlemmer fra hvert
parlament). Endvidere blev der givet observatørstatus til to repræsentanter for Domstolen
og to repræsentanter for Europarådet, herunder én repræsentant for Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol. Andre EU-organer (som f.eks. Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Ombudsmanden) samt andre organer, sociale grupper
og eksperter kunne opfordres til at give udtryk for deres synspunkter, men de var ikke
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tilknyttet udarbejdelsesprocessen. Borgernes og civilsamfundets synspunkter var repræsenteret,
eftersom den fremherskende del af repræsentanterne var fra de nationale parlamenter og Europa-
Parlamentet. Konventets sammensætning og arbejdsmetoder tjente som model for konventet om
Europas fremtid (1.1.4).

INDHOLD

Chartret om grundlæggende rettigheder er opdelt i syv afsnit, hvoraf de seks opregner
specifikke typer rettigheder, mens det sidste afsnit præciserer chartrets anvendelsesområde
og principperne vedrørende fortolkning af chartret. Et særligt kendetegn ved chartret er dets
nyskabende inddeling af rettigheder, hvor den traditionelle sondring mellem borgerlige og
politiske rettigheder på den ene side og økonomiske og sociale rettigheder på den anden side er
opgivet. Samtidig foretager chartret en klar sondring mellem rettigheder og principper. I henhold
til artikel 52, stk. 5, skal principperne gennemføres ved yderligere lovgivningsmæssige retsakter
og kan kun påberåbes over for domstolene i sager om fortolkning af sådanne retsakter og kontrol
af disses lovmedholdelighed.
Den centrale del af chartret er underinddelt på følgende måde:
Det første afsnit (»Værdighed«) beskytter retten til den menneskelige værdighed, retten til livet
og retten til respekt for menneskets integritet og bekræfter forbuddet mod tortur og slaveri.
Det andet afsnit (»Friheder«) beskytter retten til frihed og respekten for privatliv og familieliv
samt retten til at indgå ægteskab og stifte familie og retten til at tænke frit og til samvittigheds-
og religionsfrihed, ytrings- og forsamlingsfrihed. Dette afsnit bekræfter ligeledes retten til
uddannelse, retten til at arbejde, ejendomsretten og asylretten.
Det tredje afsnit (»Ligestilling«) bekræfter princippet om ligestilling og ikke-forskelsbehandling
og respekten for kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed. Det omhandler også den særlige
beskyttelse af børns rettigheder, ældres rettigheder og rettigheder for personer med handicap.
Det fjerde afsnit (»Solidaritet«) sikrer beskyttelsen af arbejdstageres rettigheder, herunder
forhandlingsretten og retten til kollektive skridt og retfærdige og rimelige arbejdsforhold. Det
anerkender også yderligere rettigheder og principper, som f.eks. retten til adgang til sociale
sikringsydelser, retten til adgang til sundhedsydelser og principperne om miljøbeskyttelse og
forbrugerbeskyttelse.
Det femte afsnit (»Borgerrettigheder«) indeholder en fortegnelse over EU-borgernes
rettigheder: stemmeretten og valgbarheden til Europa-Parlamentet og stemmeret og valgbarhed
til kommunale valg, retten til god forvaltning, retten til at indgive andragender, retten til
aktindsigt, retten til diplomatisk beskyttelse og retten til fri bevægelighed og opholdsret (2.1.1).
Afsnit VI (»Retfærdighed i retssystemet«) bekræfter retten til adgang til effektive retsmidler og
til en upartisk domstol, retten til et forsvar, legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet
mellem lovovertrædelse og straf samt retten til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange
for samme lovovertrædelse.
Selv om chartret hovedsageligt bekræfter rettigheder, der allerede findes i medlemsstaterne, og
som allerede var anerkendt som værende en del af de generelle principper i EU-retten, er det
også nyskabende på visse områder. Eksempelvis nævnes handicap, alder og seksuel orientering
nu udtrykkeligt som værende omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling. Chartret omfatter
endvidere visse »moderne« rettigheder, hvilket illustreres af forbuddet mod reproduktiv kloning
af mennesker.
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Chartrets primære værdi ligger imidlertid ikke i dets nyskabende karakter, men i den tydelige
anerkendelse af den centrale rolle, som de grundlæggende rettigheder spiller i EU's retsorden.
Således anerkender chartret udtrykkeligt, at EU er et fællesskab med rettigheder og værdier, og
at borgernes grundlæggende rettigheder er kernen i Den Europæiske Union.

ANVENDELSESOMRÅDE OG FORTOLKNING

Afsnit VII i chartret omfatter visse almindelige bestemmelser vedrørende dets fortolkning og
anvendelse.
Chartret finder potentielt anvendelse på en meget bred personkreds. De fleste af de rettigheder,
der er anerkendt heri, gælder for »enhver« uanset nationalitet eller status. Visse rettigheder
gælder imidlertid udelukkende for borgere (navnlig de fleste rettigheder i afsnit V), mens
andre snarere er relevante for tredjelandsstatsborgere (f.eks. asylretten) eller for særlige
personkategorier (f.eks. arbejdstagere).
Chartrets materielle anvendelsesområde er udtrykkeligt defineret i artikel 51, der fastslår, at
dets bestemmelser udelukkende er rettet til EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer
samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten (2.1.2). Denne bestemmelse
tjener til at trække grænsen mellem chartrets anvendelsesområde og de nationale forfatningers
anvendelsesområde: Chartret er ikke bindende for medlemsstaterne, medmindre de gennemfører
EU-retten. Desuden udvider chartret ikke EU’s beføjelser eller kompetencer, og således sikres
det, at vedtagelsen af chartret ikke i sig selv øger EU’s beføjelser på medlemsstaternes
bekostning.
Yderligere regler, der bekræfter betydningen af nationale forfatningsmæssige traditioner
og national lovgivning, kan findes i artikel 52 og 53. I den førstnævnte artikel fastslås
det, at de grundlæggende rettigheder fortolkes i harmoni med medlemsstaternes fælles
forfatningsmæssige traditioner og EMRK og under fuld hensyntagen til national lovgivning og
praksis. I artikel 53 fastlægges det tydeligt, at chartret ikke må begrænse eller gribe ind i det
beskyttelsesniveau for grundlæggende rettigheder, som allerede er sikret i henhold til EU-retten,
folkeretten (herunder især EMRK) og medlemsstaternes forfatninger.
Selv om chartret omfatter en række rettigheder, garanterer disse rettigheder ikke ubegrænset
beskyttelse. Artikel 52 giver faktisk mulighed for en begrænsning af rettigheder, hvis
begrænsningen er fastlagt i lovgivningen, respekterer rettighedens væsentligste indhold samt er
forholdsmæssig og nødvendig for at beskytte andres rettigheder eller mål af almen interesse.
Mens visse rettigheder er formuleret i absolutte termer, gælder andre blot »i overensstemmelse
med EU-retten og national lovgivning og praksis«, hvilket betyder, at sådanne rettigheder kan
være underlagt yderligere begrænsninger.
Chartret gælder i lige høj grad i alle EU’s medlemsstater. Selv om en protokol er blevet vedtaget
for at præcisere anvendelsen af chartret i Det Forenede Kongerige og Polen, begrænser eller
udelukker denne protokol ikke chartrets indvirkning på retsordenen i disse to medlemsstater,
hvilket er blevet udtrykkeligt fastslået af Domstolen [N.S., sag C-411/10].

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Umiddelbart efter Domstolens anerkendelse af fællesskabsrettens forrang for national ret
understregede Europa-Parlamentet risikoen for, at den nye doktrin kunne underminere de
menneskerettigheder, som er beskyttet i henhold til de nationale forfatninger.
I 1977 vedtog Parlamentet, Rådet og Kommissionen en fælles erklæring om de grundlæggende
rettigheder, hvori de forpligtede sig til at overholde de grundlæggende rettigheder under
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udøvelsen af deres beføjelser. I 1979 vedtog Parlamentet endvidere en beslutning med forslag
om, at Det Europæiske Fællesskab burde tiltræde EMRK.
Udkastet til traktat om oprettelse af Den Europæiske Union fra 1984 (1.1.2) fastslog, at
Unionen skal beskytte den enkeltes værdighed og tildele alle, der hører under Unionens
jurisdiktionsområde, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i henhold til de nationale
forfatningers fælles principper og EMRK. Udkastet indeholdt også planer om, at Unionen skulle
tiltræde EMRK.
I april 1989 proklamerede Parlamentet erklæringen om de grundlæggende frihedsrettigheder.
Efterfølgende forsøg på at give denne erklæring status som et retligt bindende dokument
mislykkedes imidlertid.
I 1997 opfordrede Parlamentet efter vedtagelsen af Amsterdamtraktaten igen til vedtagelse af
et bindende charter om grundlæggende rettigheder. Under chartrets udarbejdelsesproces vedtog
Europa-Parlamentet adskillige beslutninger, hvori det fastholdt, at dette instrument skulle gøres
retligt bindende ved inkorporering i traktaterne. Da chartret var blevet højtideligt proklameret,
udtrykte Parlamentet sin skuffelse over, at chartret ikke var retligt bindende, og opfordrede igen
til, at det skulle medtages i traktaterne, således at det blev gjort retligt bindende.
Sarah Sy
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.1.2.pdf

	Chartret om grundlæggende rettigheder
	Retlig status
	Baggrund
	Udarbejdelsesprocessen
	Indhold
	Anvendelsesområde og fortolkning
	Europa-Parlamentets rolle


