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AZ ALAPJOGI CHARTA

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a
tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. A Charta
jogilag kötelező erejű dokumentum, amelyet azért hoztak létre, hogy egyértelműen elismerjék
és jobban hangsúlyozzák az alapvető jogoknak az Unió jogrendjében betöltött szerepét.

JOGÁLLÁS

Az Európai Unió Alapjogi Chartáját 2000-ben, Nizzában hirdette ki ünnepélyesen a Parlament,
a Tanács és a Bizottság. Miután módosították, 2007-ben újra kihirdették.
Az ünnepélyes kihirdetés azonban nem tette jogilag kötelező erejűvé a Chartát. A 2004-ben
aláírt európai alkotmánytervezet elfogadása ruházta volna fel kötelező erővel. A ratifikációs
folyamat bukása (1.1.4.) miatt azonban a Charta a Lisszaboni Szerződés elfogadásáig csupán
az alapvető jogokról szóló nyilatkozat maradt.
A Charta 2009. december 1. óta jogilag kötelező erejű. Az Európai Unióról szóló szerződés
6. cikkének (1) bekezdése kijelenti, hogy „az Unió elismeri az Európai Unió Alapjogi
Chartájának [...] szövegében foglalt jogokat, szabadságokat és elveket; e Charta ugyanolyan jogi
kötőerővel bír, mint a Szerződések”. Ezért a Charta az elsődleges uniós joganyag részét képezi;
ily módon a másodlagos uniós joganyag és a nemzeti intézkedések megfelelősége vizsgálatának
egyik szempontjává vált.

ELŐZMÉNYEK

Az Európai Közösséget (a mai Európai Uniót) eredetileg olyan nemzetközi közösségként
hozták létre, amelynek tevékenysége elsősorban a gazdaságra irányult. Ezért kezdetben nem
mutatkozott igény az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó szabályokra.
Azonban amint az Európai Bíróság megerősítette a közvetlen hatás (1.2.1.) és az európai
jog elsődlegessége elvét, amely szerint a közösségi jog elsőbbséget élvez a hazai jog felett
[6/64. sz., Costa kontra ENEL-ügy], bizonyos nemzeti bíróságok aggodalmukat fejezték ki az
ilyen ítélkezési gyakorlatnak az alkotmányos értékek védelmére gyakorolt esetleges hatásával
kapcsolatban. Ha az európai jog még a hazai alkotmányos joggal szemben is elsőbbséget élvez,
lehetségessé válna, hogy az európai jog megsértse a nemzeti alkotmányok által biztosított
alapjogokat. Ennek következtében 1974-ben a német és az olasz alkotmánybíróság egy-
egy olyan ítéletet hozott, amelyben kinyilvánították, hogy jogukban áll felülvizsgálni az
európai jogszabályokat annak érdekében, hogy az alkotmányos jogoknak való megfelelésüket
biztosítsák [Solange I; Frontini].
Ezzel egy időben az Európai Bíróság is kidolgozta saját ítélkezési gyakorlatát az alapvető jogok
európai jogrendbeli szerepe tekintetében. Már 1969-ben elismerte, hogy „az alapvető emberi
jogok a közösségi jog általános elvei közé [tartoznak], és a Bíróság védi őket” [29/69. sz.,
Stauder-ügy]. Ugyanezen elv további megerősítései végül oda vezettek, hogy a német
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alkotmánybíróság árnyaltabb véleményt fogadott el, melyben elismerte, hogy az Európai
Bíróság biztosítja az alapvető jogoknak a nemzeti alkotmányokban megkövetelt szintűhöz
hasonló védelmét, így nem szükséges ellenőrizni minden egyes közösségi jogszabály
alkotmánynak való megfelelését [Solange II, 1987].
Az alapvető jogoknak a közösségi fellépések elleni védelme ezért már régóta az Európai
Bíróságra hárul, amely a közösségi jog általános elveiből és a tagállamok közös alkotmányos
hagyományaiból kiindulva állította össze az alapvető jogok jegyzékét. Azonban az alapvető
jogoknak az Európai Közösségre nézve kötelező erejű és a polgárok számára könnyen
hozzáférhető, konkrét, írott jegyzékének hiánya továbbra is problémát jelentett. E jogalkotási
hiányosság orvoslására két főbb javaslat merült fel többször is.
Egyrészt az, hogy az Európai Közösség csatlakozhatna az emberi jogok és alapvető szabadságok
védelméről szóló európai egyezményhez (EJEE), vagyis az emberi jogok védelmét célzó, már
létező regionális eszközhöz, amelynek a részes felek általi helyes alkalmazását az Emberi
Jogok Európai Bírósága felügyeli. E lehetőséget azonban kizárták, miután az Európai Bíróság
véleményt adott ki [2/94], amely értelmében a Közösség nem rendelkezik az egyezményhez
való csatlakozáshoz szükséges hatáskörrel. Következésképpen ez az út csak akkor járható,
ha módosítják a szerződéseket. A szükséges módosításokat végül a Lisszaboni Szerződés
hatálybalépésekor fogadták el. Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke úgy rendelkezik,
hogy az Unió csatlakozzon az emberi jogok európai egyezményéhez. Az Európai Bíróság
azonban úgy határozott, hogy az Unió és az Európa Tanács által megtárgyalt csatlakozási
megállapodástervezet nem egyeztethető össze az uniós joggal (2/13. sz. vélemény).
A másik javaslat szerint a Közösségnek el kellene fogadnia saját alapjogi chartáját, felruházva
az Európai Bíróságot a megfelelő végrehajtás biztosításához szükséges hatáskörrel. Ezt a
lehetőséget az évek során számos alkalommal megvitatták, és 1999-ben, az Európai Tanács
kölni ülésén újból felvetették.

A KIDOLGOZÁS FOLYAMATA

A Charta alapvető tartalmát a Tanács kölni ülésének következtetései alakították ki, amelyek
szerint a Charta fő célja az, hogy az uniós polgárok számára érzékelhetőbbé tegye az alapvető
emberi jogok elsőrendű fontosságát. A Charta kidolgozói a közösségi jog alapelveiként főleg
az EJEE-ből és a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból merítettek ihletet. Ezenkívül
az Európai Szociális Charta (az Európa Tanács szerződése), illetve a munkavállalók alapvető
szociális jogairól szóló közösségi charta szolgál még forrásul annyiban, amennyiben ezek nem
csupán tevékenységi célokat állapítanak meg.
A Charta kidolgozásáért felelős testület összetételéről az Európai Tanács 1999. évi tamperei
ülésén határoztak. A „konventnek” nevezett testület teljes jogú tagjai között a következők
voltak: az akkori 15 tagállam államfőinek képviselői, a Bizottság elnökének egy képviselője, 16
európai parlamenti képviselő, valamint a nemzeti parlamentek 30 képviselője (parlamentenként
két képviselő). Megfigyelői státuszt kapott még az Európai Bíróság és az Európa Tanács két-
két képviselője, akik közül egy fő az Emberi Jogok Európai Bíróságát képviselte. Az Unió
más szerveit (mint például a Gazdasági és Szociális Bizottságot, a Régiók Bizottságát és
az ombudsmant), valamint más testületeket, társadalmi csoportokat vagy szakértőket is fel
lehetett kérni véleményezésre, de a kidolgozási folyamatban közvetlenül nem vehettek részt.
Az állampolgárok és a civil társadalom véleményének képviseletét a nemzeti parlamentek és az
Európai Parlament képviselőinek számbeli fölénye révén biztosították. A konvent összetétele
és munkamódszere szolgált az Európa jövőjével foglalkozó konvent modelljéül (1.1.4.).
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TARTALOM

Az Alapjogi Charta hét fejezetre oszlik; hat a jogok különböző fajtáival foglalkozik, az utolsó
pedig meghatározza a Charta hatályát, illetve az értelmezését irányító alapelveket. A Charta
egyik fontos sajátossága a jogok egyedi csoportosításában rejlik, mivel felhagy a polgári és
politikai jogok, illetve a gazdasági és szociális jogok közötti hagyományos különbségtétellel.
A Charta ugyanakkor megtartja a jogok és alapelvek közötti egyértelmű különbségtételt. Az
alapelveket – az 52. cikk (5) bekezdése értelmében – kiegészítő jogszabályok révén hajtják
végre, és a bíróságok számára csak akkor bírnak jelentőséggel, amennyiben e jogszabályok
értelmezésére és törvényességének felülvizsgálatára kerül sor.
A Charta lényegi része az alábbi alfejezetekre oszlik:
Az I. fejezet („Méltóság”) az emberi méltósághoz, élethez és személyi sérthetetlenséghez való
jogot védi, és megerősíti a kínzás és rabszolgaság tilalmát.
A II. fejezet („Szabadságok”) a szabadsághoz, a magán- és a családi élet tiszteletben
tartásához, a házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogokat védi, valamint a gondolat-,
a lelkiismeret- és a vallásszabadságot, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságát.
Megerősíti továbbá az oktatáshoz, a munkához, a tulajdonhoz és a menedékhez való jog
védelmét is.
A III. fejezet („Egyenlőség”) megerősíti az egyenlőség és megkülönböztetésmentesség,
valamint a kulturális, vallási és nyelvi sokféleség tiszteletben tartásának elvét. Külön védelmet
biztosít a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élők jogainak.
A IV. fejezet („Szolidaritás”) biztosítja a munkavállalók jogainak védelmét, beleértve a kollektív
tárgyaláshoz és fellépéshez, illetve a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való jogot.
További jogokat és alapelveket is elismer, például a szociális biztonsági ellátásokra és az
egészségügyi ellátásra való jogosultságot, valamint a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem
alapelveit.
Az V. fejezet („A polgárok jogai”) számba veszi az uniós polgárok jogait: az európai
parlamenti és helyhatósági választásokon választójoggal rendelkeznek és választhatók, joguk
van a megfelelő ügyintézéshez, petíció beadásához, dokumentumokhoz való hozzáféréshez,
diplomáciai védelemhez, valamint a mozgás és a tartózkodás szabadságához (2.1.1.).
A VI. fejezet („Igazságszolgáltatás”) megerősíti a hatékony jogorvoslathoz, a tisztességes
eljáráshoz, a védelemhez, a bűncselekmények törvényességéhez és arányosságához való jogot,
illetve a non bis in idem elvét (a kétszeres büntetés elleni védelem).
Bár a Charta legtöbbször a tagállamokban már létező, az uniós jog általános elveinek szerves
részeként elismert jogokat erősíti meg, bizonyos tekintetben újít is. Például konkrétan megemlíti
a fogyatékosság, az életkor és a szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetést
is. Ezenkívül a Charta magában foglal bizonyos „modern” jogokat is, például az ember
reprodukciós célú klónozásának tilalmát.
A Charta legfőbb értéke azonban nem újító jellegében rejlik, hanem abban, hogy nyíltan elismeri
az alapvető jogok elsődleges szerepét az EU jogrendjében. Így a Charta egyértelműen tudatosítja
azt, hogy az Unió jog- és értékközösség, és hogy az Európai Unió számára központi kérdés a
polgárok alapvető jogainak biztosítása.
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A CHARTA HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

A VII. fejezet általános rendelkezéseket tartalmaz a Charta hatályára és értelmezésére
vonatkozóan.
A Charta személyi hatálya igen széles lehet: az általa elismert jogok mindenkire vonatkoznak,
függetlenül az állampolgárságtól vagy a jogállástól. Bizonyos jogokat azonban csak az uniós
polgárok élvezhetnek (különösen az V. fejezetben foglalt jogok többségét), míg mások (például
a menedékjog) inkább az Unión kívüli állampolgárokra vagy a személyek bizonyos csoportjaira
(például a munkavállalókra) vonatkoznak.
A Charta tárgyi hatályát az 51. cikk egyértelműen meghatározza, amely kimondja, hogy a
benne foglalt rendelkezések csak az uniós intézményekre és szervekre terjednek ki, illetve
a tagállamokra abban az esetben, amikor az európai uniós jogot végrehajtják (ld. 2.1.2.). E
rendelkezés célja, hogy meghúzza a határt a Charta és a nemzeti alkotmányok hatálya között:
a Charta nem kötelező erejű a tagállamokra nézve, kivéve az európai uniós jogszabályok
végrehajtása során. Ezenkívül a Charta nem bővíti az Unió hatáskörét és illetékességét, ezzel
biztosítja, hogy a Charta elfogadása önmagában nem növeli az Unió hatáskörét a tagállamok
hatáskörének kárára.
Az 52. és 53. cikk a nemzeti alkotmányos hagyományok és a nemzeti jogszabályok jelentőségét
megerősítő további szabályokat tartalmaz. Az első rendelkezés értelmében az alapvető jogokat
a tagállamok közös alkotmányos hagyományaival, illetve az EJEE-vel összhangban kell
értelmezni, teljes mértékben figyelembe véve a nemzeti jogszabályokat és gyakorlatokat.
Ezenkívül az 53. cikk egyértelműen kimondja, hogy a Charta nem korlátozhatja vagy érintheti
hátrányosan az alapvető jogok uniós jogban, a nemzetközi jogban (többek között az EJEE-ben)
és a tagállamok alkotmányaiban már biztosított védelmének mértékét.
Bár a Charta számos jogot foglal magában, ezek nem biztosítanak korlátlan védelmet. Az
52. cikk lehetővé teszi e jogok korlátozását, amennyiben a korlátozásról jogszabály rendelkezik,
és az tiszteletben tartja a jog lényegét, valamint mások jogai vagy az általános érdek védelmének
tekintetében arányos és szükséges. Továbbá bizonyos jogokat abszolút értelemben határoz meg,
mások viszont csak „az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban”
érvényesülnek; e jogok hatálya tehát további korlátozások tárgyát képezheti.
A Charta egyformán vonatkozik az Európai Unió minden tagállamára. Noha Lengyelországra
és az Egyesült Királyságra történő alkalmazásának tisztázására jegyzőkönyvet fogadtak el, ez
nem korlátozza vagy szünteti meg e két tagállam jogrendjére gyakorolt hatását, amint azt az
Európai Bíróság ítélete is egyértelműen kimondja [C-411/10. sz. N.S.-ügy].

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Miután az Európai Bíróság elismerte a közösségi jog elsőbbségét a nemzeti joggal szemben,
az Európai Parlament azonnal rámutatott annak kockázatára, hogy az új elv veszélyeztetheti a
nemzeti alkotmányok által védett emberi jogokat.
1977-ben a Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatot fogadott el az alapvető
jogokról, amelyben elkötelezték magukat az alapvető jogok védelme mellett hatáskörük
gyakorlása során. Ezenkívül 1979-ben a Parlament állásfoglalást fogadott el, amely javasolta,
hogy az Európai Közösség csatlakozzon az emberi jogok európai egyezményéhez.
Az Európai Uniót létrehozó szerződés 1984-es tervezete (1.1.2.) kijelentette, hogy az Uniónak
védelmeznie kell az egyéni méltóságot és joghatósága alatt mindenki számára biztosítania kell
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az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek a nemzeti alkotmányok és az EJEE közös
elveiben gyökereznek. Ezenkívül tervbe vette az Unió csatlakozását az EJEE-hez.
1989 áprilisában a Parlament kihirdette az alapvető jogokról és szabadságokról szóló
nyilatkozatot. A nyilatkozat jogilag kötelező erejűvé tételére vonatkozó későbbi kísérletek
azonban sikertelennek bizonyultak.
1997-ben, az Amszterdami Szerződés elfogadása után a Parlament újból felhívott a jogilag
kötelező erejű Alapjogi Charta elfogadására. A Charta elfogadásához vezető megszövegezési
folyamat során az Európai Parlament számos állásfoglalást fogadott el, amelyekben
ragaszkodott ahhoz, hogy ezt az eszközt jogilag kötelező erejűvé kell tenni a szerződésekbe
való beépítése révén. A Charta ünnepélyes kihirdetését követően a Parlament kinyilvánította
csalódottságát, hogy a Charta nem kötelező jogi erejű, és ismét felkért arra, hogy építsék bele
a szerződésekbe jogilag kötelező módon.
Sarah Sy
06/2017
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