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EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud põhiõigused, mida Euroopa Liit ja
liikmesriigid peavad järgima, kui nad ELi õigust rakendavad. See on õiguslikult siduv
dokument, mis koostati selleks, et põhiõiguste rolli liidu õiguskorras sõnaselgelt tunnustada
ja põhiõigused rohkem esile tuua.

ÕIGUSLIK STAATUS

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid Euroopa Liidu põhiõiguste harta pidulikult
välja 2000. aastal Nice’is. Pärast muutmist kuulutati harta uuesti välja 2007. aastal.
Kuid pidulik väljakuulutamine ei teinud hartat õiguslikult siduvaks. Harta oleks siduvaks
muutunud 2004. aastal allkirjastatud Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõu vastuvõtmisega.
Ratifitseerimisprotsessi läbikukkumine (1.1.4) aga tähendas, et harta jäi üksnes õiguste
deklaratsiooniks kuni Lissaboni lepingu vastuvõtmiseni.
Harta muutus õiguslikult siduvaks 1. detsembril 2009. aastal. Euroopa Liidu lepingu artikli
6 lõikes 1 sätestatakse, et liit tunnustab Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi,
vabadusi ja põhimõtteid ning et hartal on aluslepingutega võrreldes samaväärne õigusjõud.
Harta on seega osa ELi esmasest õigusest, millega võrreldes kaalutakse ELi teiseste õigusaktide
ja riiklike meetmete kehtivust.

TAUST

Euroopa ühendused (praegune Euroopa Liit) loodi algselt peamiselt majanduse valdkonnas
tegutseva rahvusvahelise organisatsioonina. Seetõttu ei olnud esialgu põhiõiguste kaitsmist
käsitlevate eeskirjade järele ilmset vajadust.
Kuid pärast seda, kui Euroopa Kohus oli kinnitanud vahetu õigusmõju (1.2.1) ja Euroopa
õiguse ülimuslikkuse põhimõtteid, mille kohaselt ühenduse õigus on liikmesriigi õiguse suhtes
ülimuslik [Costa vs. ENEL, kohtuasi 6/64], hakkasid mõne liikmesriigi kohtud väljendama
muret selle pärast, millist mõju selline kohtupraktika võib avaldada põhiseaduslike väärtuste
kaitsele. Kui Euroopa õigus on ülimuslik isegi riigiõiguse suhtes, siis võib juhtuda, et sellega
rikutakse liikmesriigi põhiseadusega tagatud põhiõigusi. Sellega seoses võttis nii Saksamaa
kui ka Itaalia konstitutsioonikohus 1974. aastal vastu otsuse, milles nad kinnitasid oma õigust
Euroopa õigus läbi vaadata, et oleks tagatud selle vastavus põhiseaduslikele õigustele [Solange
I; Frontini].
Samal ajal arendas Euroopa Kohus välja oma kohtupraktika seoses põhiõiguste rolliga Euroopa
õiguskorras. Juba 1969. aastal kinnitas Euroopa Kohus, et põhilised inimõigused on osa
ühenduse õiguse üldpõhimõtetest ja seeläbi Euroopa Kohtu poolt kaitstud [Stauder, kohtuasi
29/69]. Hiljem kinnitas Euroopa Kohus sama põhimõtet uuesti, misjärel võttis Saksamaa
konstitutsioonikohus viimaks vastu nüansseerituma otsuse ning tunnistas, et Euroopa Kohus
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tagab põhiõiguste kaitse sisuliselt riigi põhiseadusega võrreldaval tasemel ja seetõttu ei ole tarvis
kontrollida iga ühenduse õigusakti vastavust riigi põhiseadusele [Solange II, 1987].
Pikaks ajaks jäi põhiõiguste kaitse seoses ühenduste tegevusega Euroopa Kohtu ülesandeks, kes
töötas välja õiguste kogumi, lähtudes ühenduse õiguse üldpõhimõtetest ja liikmesriikide ühistest
põhiseaduslikest tavadest. Kuid lahendamata probleemiks jäi endiselt see, et puudus sõnaselge
kirjalik põhiõiguste loetelu, mis oleks Euroopa Ühendusele siduv ja kodanikele hõlpsasti
kättesaadav. Selle õiguslünga kõrvaldamiseks tehti mitmel korral kaks peamist ettepanekut.
Esimese ettepanekuga nähti ette, et Euroopa Ühendus ühineb Euroopa inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooniga, juba olemasoleva piirkondliku vahendiga, mille eesmärk
on inimõiguste kaitse ja mille nõuetekohast kohaldamist osalisriikide poolt jälgib Euroopa
Inimõiguste Kohus. See ettepanek jäeti siiski kõrvale pärast Euroopa Kohtu esitatud arvamust
[2/94], mille kohaselt ühendusel ei olnud konventsiooniga ühinemise pädevust. Kõnealust
võimalust oleks saanud kasutada ainult aluslepinguid muutes. Vajalikud muudatused võeti
lõpuks vastu Lissaboni lepingu jõustumisega. ELi lepingu artiklis 6 on sätestatud, et liit ühineb
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Euroopa Kohus leidis aga,
et ühinemislepingu eelnõu, mille üle EL ja Euroopa Nõukogu läbirääkimisi peavad, ei ole
kooskõlas ELi õigusega (arvamus 2/13).
Teise ettepanekuga nähti ette, et ühendus võtab ise vastu põhiõiguste harta ja annab Euroopa
Kohtule õiguse kontrollida selle nõuetekohast rakendamist. Seda lahendust arutati aastate
jooksul mitmel korral ja ettepanek esitati uuesti Euroopa Ülemkogu 1999. aasta kohtumisel
Kölnis.

KOOSTAMISPROTSESS

Harta põhisisu tugines Kölni kohtumise järeldustele, mille kohaselt oli harta põhieesmärk
teha põhiõiguste esmatähtsus ja asjakohasus ELi kodanikele rohkem nähtavaks. Harta
koostajad lähtusid peamiselt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist ning
liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest, mis on ka ühenduse õiguse üldpõhimõtted.
Lisaks kasutati inspiratsiooniallikatena Euroopa sotsiaalhartat (Euroopa Nõukogu leping) ja
ühenduse hartat töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta, kuna need ei olnud ainult ühenduse
eesmärke kehtestavad dokumendid.
Harta teksti koostava töörühma koosseis määrati kindlaks Euroopa Ülemkogu 1999. aasta
kohtumisel Tamperes. Töörühma nimetati konvendiks ja sellesse kuulus täisliikmena tolleaegse
15 liikmesriigi riigipeade või valitsusjuhtide 15 esindajat, üks komisjoni presidendi esindaja,
16 Euroopa Parlamendi liiget ja 30 liikmesriikide parlamentide liiget (kaks igast parlamendist).
Vaatleja staatus anti kahele Euroopa Kohtu esindajale ja kahele Euroopa Nõukogu esindajale,
sealhulgas ühele Euroopa Inimõiguste Kohtu esindajale. Teised ELi institutsioonid (nagu
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa Ombudsman) ja
muud organid, ühiskondlikud rühmad või eksperdid kutsuti oma arvamust esitama, kuid neid
ei kaasatud otseselt harta koostamisprotsessi. Kodanike ja kodanikuühiskonna seisukohtade
esindatus oli tagatud, arvestades, et suurema osa konvendi koosseisust moodustasid
liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmed. Konvendi koosseis ja töömeetodid
olid eeskujuks ka Euroopa tuleviku konvendile (1.1.4).

SISU

Euroopa Liidu põhiõiguste harta koosneb seitsmest jaotisest, millest kuus käsitlevad
konkreetseid õigusi ning viimases täpsustakse harta reguleerimisala ja tõlgendamise
põhimõtteid. Üks harta tähelepanuväärne tunnusjoon on õiguste uuenduslik rühmitamine, sest
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loobutud on ühelt poolt kodaniku- ja poliitiliste õiguste ning teiselt poolt majanduslike ja
sotsiaalsete õiguste traditsioonilisest eristamisest. Samas tehakse hartas selget vahet õiguste
ja põhimõtete vahel. Põhimõtteid sisaldavaid sätteid võib harta artikli 52 lõike 5 kohaselt
rakendada täiendavate õigusaktidega ja nendele sätetele võib õiguslikult tugineda ainult
kõnealuste aktide tõlgendamisel ja otsuste tegemisel nende õiguspärasuse kohta.
Harta põhiosa on liigendatud järgmiselt.
I jaotises („Inimväärikus”) sätestatakse õigus inimväärikusele, elule ja isikupuutumatusele ning
kinnitatakse piinamise ja orjapidamise keeldu.
II jaotises („Vabadused”) sätestatakse õigus vabadusele ning era- ja perekonnaelu austamisele,
õigus abielluda ja luua perekond ning õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele ning
sõna- ja kogunemisvabadusele. Samuti kinnitatakse selles õigust haridusele, tööle, omandile ja
varjupaigale.
III jaotises („Võrdsus”) kinnitatakse võrdsuse põhimõtet ja diskrimineerimise keeldu ning seda,
et liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust. Lisaks sätestatakse selles laste,
eakate ja puudega inimeste õiguste kaitse.
IV jaotisega („Solidaarsus”) tagatakse töötajate õiguste kaitse, sealhulgas
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õigus ning õigus headele ja õiglastele
töötingimustele. Selles jaotises kinnitatakse ka täiendavaid õigusi ja põhimõtteid, nagu õigus
sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule ning keskkonnakaitse ja tarbijakaitse põhimõtted.
V jaotises („Kodanike õigused”) on loetletud liidu kodanike õigused: õigus hääletada ja
kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel ja kohalikel valimistel, õigus heale haldusele, õigus
esitada petitsioone ja õigus tutvuda dokumentidega, õigus diplomaatilisele kaitsele ning õigus
liikumis- ja elukohavabadusele (2.1.1).
VI jaotises („Õigusemõistmine”) kinnitatakse õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja
õiglasele kohtulikule arutamisele, kaitseõigust, kuritegude ja karistuse seaduslikkuse ja
proportsionaalsuse põhimõtet ning õigust kaitsele mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise
eest.
Kuigi hartaga kinnitati enamasti uuesti õigusi, mis liikmesriikides juba eksisteerisid ja mida
tunnustati ELi õiguse üldpõhimõtete osana, on harta mõnes aspektis ka uuenduslik. Näiteks
keelati hartas sõnaselgelt diskrimineerimine puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.
Lisaks sisaldab harta mõningaid nö nüüdisaegseid õigusi, näiteks inimeste reproduktiivse
kloonimise keeldu.
Harta peamine väärtus ei seisne siiski tema uuenduslikkuses, vaid selles, et selge sõnaga
tunnustatakse põhiõiguste keskset rolli ELi õiguskorras. Hartas sätestatakse sõnaselgelt, et
Euroopa Liit on õigustel ja väärtustel rajanev liit ning kodanike põhiõigused on liidu tegevuse
keskmes.

REGULEERIMISALA JA TÕLGENDAMINE

Harta VII jaotis sisaldab tõlgendamist ja kohaldamist reguleerivaid üldsätteid.
Harta isikuline reguleerimisala on potentsiaalselt väga ulatuslik: enamik hartas tunnustatud
õigusi on antud kõigile, olenemata kodakondsusest või staatusest. Sellegipoolest on mõned
õigused antud ainult kodanikele (nt enamik V jaotises loetletud õigusi) ja mõned on eriti
asjakohased pigem väljastpoolt ELi pärit isikute (nt varjupaigaõigus) või teatud inimrühmade
puhul (nt töötajad).
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Harta materiaalne reguleerimisala on selgelt määratletud artiklis 51, milles sätestatakse, et
harta sätted on ette nähtud ainult ELi institutsioonidele ja organitele ning liikmesriikidele
üksnes ELi õiguse kohaldamise korral (2.1.2). Selle sättega kehtestatakse piir harta ja
liikmesriikide põhiseaduse reguleerimisala vahel: harta on liikmesriikidele siduv ainult siis, kui
nad võtavad meetmeid ELi õiguse rakendamiseks. Lisaks ei laiendata hartaga liidu volitusi ega
pädevusvaldkondi ning seeläbi on tagatud, et harta vastuvõtmine ei suurenda iseenesest liidu
pädevust liikmesriikide pädevuse arvel.
Artiklid 52 ja 53 sisaldavad täiendavaid sätteid, millega kinnitatakse liikmesriikide
põhiseaduslike tavade ja siseriikliku õiguse olulisust. Artiklis 52 on sätestatud, et põhiõigusi
tuleb tõlgendada kooskõlas liikmesriikide ühiste põhiseaduslike tavadega ning Euroopa
inimõiguste ja põhivabaduse kaitse konventsiooniga, samuti siseriiklikku õigust ja tavasid
täielikult arvesse võttes. Artiklis 53 on selgelt sätestatud, et harta ei või kitsendada
ega kahjustada nende põhivabaduste kaitset, mis on juba ette nähtud liidu õiguse ja
rahvusvahelise õigusega (eriti Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga)
ning liikmesriikide põhiseadustega.
Kuigi harta sisaldab arvukalt õigusi, ei ole neile tagatud piiramatu kaitse. Artiklis 52 on
sätestatud, et õiguste teostamist võib piirata seadusega ja arvestades asjaomaste õiguste olemust,
ning et piiranguid võib seada juhul, kui need on proportsionaalsed ja tingitud teiste isikute
õiguste või üldhuvide kaitsmise vajadusest. Lisaks on mõned õigused absoluutsed, kuid teised
antud kooskõlas liidu õiguse ning siseriikliku õiguse ja tavadega, mis tähendab, et nende õiguste
suhtes võidakse kohaldada täiendavaid piiranguid.
Harta on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides võrdselt kohaldatav. Ehkki hartaga seoses on
vastu võetud protokoll, milles täpsustatakse selle kohaldamist Ühendkuningriigis ja Poolas, ei
piira ega välista see harta mõju nende kahe liikmesriigi õiguskorrale, nagu Euroopa Kohus on
sõnaselgelt tunnistanud [N.S., kohtuasi C-411/10].

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Kohe pärast seda, kui Euroopa Kohus tunnustas ühenduse õiguse ülimuslikkust liikmesriikide
õiguse suhtes, rõhutas Euroopa Parlament, et selline uus käsitus võib kahjustada liikmesriikide
põhiseadusega kaitstud inimõigusi.
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtsid 1977. aastal vastu põhiõigusi käsitleva
ühisdeklaratsiooni, milles nad kohustusid järgima põhiõigusi oma volituste kasutamisel.
Euroopa Parlament võttis lisaks 1979. aastal vastu resolutsiooni, milles tegi ettepaneku, et
Euroopa Ühendus ühineks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
Euroopa Liidu lepingu 1984. aasta eelnõus (1.1.2) täpsustati, et liit peab kaitsma inimväärikust
ning tagama igale liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvale isikule põhiõigused ja -vabadused,
mis tulenevad liikmesriikide põhiseaduste ühistest põhimõtetest ning Euroopa inimõiguste
ja põhivabaduste kaitse konventsioonist. Samuti oli ELi lepingu eelnõus kavandatud liidu
ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
Euroopa Parlament kuulutas 1989. aasta aprillis välja põhiõiguste ja -vabaduste deklaratsiooni.
Kuid parlamendi edasised katsed muuta see dokument õiguslikult siduvaks ei kandnud vilja.
Pärast Amsterdami lepingu vastuvõtmist 1997. aastal nõudis Euroopa Parlament taas, et võetaks
vastu õiguslikult siduv põhiõiguste harta. Harta vastuvõtmisele eelneva koostamisprotsessi
vältel võttis Euroopa Parlament vastu mitu resolutsiooni, milles nõudis tungivalt, et harta
lisataks aluslepingutesse ja antaks nii sellele õiguslikult siduv jõud. Pärast harta pidulikku
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väljakuulutamist väljendas Euroopa Parlament pettumust harta mittesiduva olemuse üle ning
nõudis uuesti harta aluslepingutesse lisamist ja õiguslikult siduvaks muutmist.
Sarah Sy
06/2017
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