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PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA

Pagrindinių teisių chartijoje išvardytos pagrindinės teisės, kurias Europos Sąjunga ir
valstybės narės, įgyvendindamos Sąjungos teisę, privalo gerbti. Ji yra teisiškai įpareigojantis
dokumentas, parengtas siekiant aiškiai pripažinti ir pabrėžti pagrindinių teisių svarbą
Sąjungos teisinėje sistemoje.

JURIDINIS STATUSAS

2000 m. Nicoje Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija iškilmingai paskelbė Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Atlikus pakeitimus, Chartija vėl paskelbta 2007 m.
Vis dėlto, nepaisant iškilmingo paskelbimo, Chartija netapo teisiškai privaloma. Jei 2004 m.
pasirašytas Europos Konstitucijos projektas būtų buvęs priimtas, Chartijai būtų suteikta
privaloma galia. Tačiau, žlugus ratifikavimo procesui (žr. 1.1.4), iki Lisabonos sutarties
priėmimo Chartija liko tik teisių deklaracija.
2009 m. gruodžio 1 d. Chartija tapo teisiškai privaloma. Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis)
6 straipsnio 1 dalyje dabar nustatyta, kad „Sąjunga pripažįsta [...] Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartijoje [...] išdėstytas teises, laisves ir principus; Chartija turi tokią pat teisinę vertę,
kaip ir Sutartys“. Todėl Chartija yra pirminis ES teisės aktas; remiantis ja vertinamas antrinės
ES teisės aktų ir nacionalinių priemonių teisėtumas.

BENDROSIOS APLINKYBĖS

Europos Bendrijos (dabar Europos Sąjunga) pirmiausia buvo įsteigtos kaip į ekonominę veiklą
orientuota tarptautinė organizacija. Todėl iš pradžių nebuvo akivaizdaus taisyklių, susijusių su
pagarba pagrindinėms teisėms, poreikio.
Tačiau Teisingumo Teismui paskelbus Europos teisės tiesioginio veikimo ir viršenybės
principus (žr. 1.2.1), pagal kuriuos Bendrijos teisė yra viršesnė už nacionalinę teisę [sprendimas
byloje 6/64, Costa prieš ENEL], kai kurie nacionaliniai teismai pradėjo reikšti susirūpinimą dėl
tokios teismų praktikos poveikio konstitucinių vertybių apsaugai. Europos teisei tapus viršesne
už vidaus konstitucinę teisę, būtų įmanoma pažeisti pagal nacionalines konstitucijas suteikiamas
pagrindines teises. Atsižvelgdami į tai, Vokietijos ir Italijos konstituciniai teismai 1974 m.
priėmė sprendimus, kuriais užsitikrino teisę peržiūrėti Europos teisės aktus siekiant įsitikinti, ar
jie atitinka konstitucines teises [bylos Solange I; Frontini].
Tuo pat metu Teisingumo Teismas plėtojo savo praktiką, susijusią su pagrindinių teisių
vaidmeniu Europos teisinėje sistemoje. Jau 1969 m. Teismas pripažino, kad pagrindinės
žmogaus teisės ginamos pagal bendruosius Bendrijos teisės principus ir saugomos paties Teismo
[sprendimas byloje 29/69, Stauder]. Vėliau Teismui dar kartą patvirtinus tą patį principą,
Vokietijos konstitucinio teismo požiūris tapo lankstesnis ir jis pripažino, jog Teisingumo
Teismo užtikrinamas pagrindinių teisių apsaugos lygis labai panašus į tą, kurio reikalauja šalies
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Konstitucija, taigi nėra reikalo tikrinti, ar visi Bendrijos teisės aktai atitinka Konstituciją [byla
Solange II, 1987 m.].
Ilgą laiką pagrindinių teisių apsaugą Bendrijos buvo patikėjusios Teisingumo Teismui,
kuris, remdamasis Bendrijos teisės bendraisiais principais ir valstybių narių bendrosiomis
konstitucinėmis tradicijomis, sudarė teisių sąrašą. Tačiau susirūpinimą ir toliau kėlė tai, kad
nebuvo detalaus pagrindinių teisių sąrašo, kuris būtų privalomas Europos bendrijai ir lengvai
prieinamas jos piliečiams. Pakartotinai buvo pateikti du pasiūlymai, kuriais buvo siekiama
pašalinti šią teisės aktų spragą.
Pirmuoju buvo siūloma leisti Europos bendrijai prisijungti prie Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) – jau galiojusio žmogaus teisių
apsaugai skirto regioninio teisės akto, kurio teisingą taikymą susitariančiosiose valstybėse
prižiūri Europos žmogaus teisių teismas. Tokia galimybė buvo atmesta po to, kai Teisingumo
Teismas pateikė nuomonę [2/94], kurioje buvo teigiama, kad Bendrija stokoja kompetencijos
prisijungti prie Konvencijos. Tad eiti šiuo keliu buvo įmanoma tik iš dalies pakeitus Sutartis.
Galiausiai, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, priimti reikiami pakeitimai. Dabar pagal ES sutarties
6 straipsnį reikalaujama, kad Sąjunga prisijungtų prie EŽTK. Tačiau Teisingumo Teismas
padarė išvadą, kad susitarimo projektas, dėl kurio derėjosi Europos Sąjunga ir Europos Taryba,
nesuderinamas su ES teise (Nuomonė 2/13)
Antruoju pasiūlymu Bendrijai buvo siūloma priimti savo Pagrindinių teisių chartiją ir suteikti
Teisingumo Teismui galią užtikrinti teisingą jos įgyvendinimą. Šis principas įvairiomis
progomis buvo aptariamas keletą metų ir dar kartą pasiūlytas per 1999 m. Europos Vadovų
Tarybos susitikimą Kelne.

RENGIMO PROCESAS

Pagrindinis Pagrindinių teisių chartijos turinys išdėstytas Kelno susitikimo išvadose, kuriose
teigiama, jog pagrindinis Chartijos tikslas – atkreipti ES piliečių dėmesį į pagrindinių teisių
svarbą ir aktualumą. Pagrindinis Chartijos rengėjų įkvėpimo šaltinis turėjo būti EŽTK ir
valstybių narių konstitucinės tradicijos, taip pat bendrieji Bendrijos teisės principai. Be
to, remtasi Europos socialine chartija (Europos Tarybos sutartimi) ir Bendrijos darbuotojų
pagrindinių socialinių teisių chartija, tiksliau tais jų aspektais, kuriais nenustatomi išimtinai
veiklos tikslai.
Dėl Chartiją rengsiančio organo sudėties buvo nuspręsta 1999 m. Tamperėje vykusiame Europos
Vadovų Tarybos susitikime. Į organo, pavadinto konventu, sudėtį kaip pilnateisiai nariai įtraukti
15 tuometinių valstybių ar vyriausybių vadovų atstovų, vienas Komisijos pirmininko atstovas,
16 Europos Parlamento narių ir 30 nacionalinių parlamentų narių (po du iš kiekvienos šalies
parlamento). Stebėtojo statusas suteiktas dviems Teisingumo Teismo ir dviems Europos Tarybos
atstovams, įskaitant vieną Europos žmogaus teisių teismo atstovą. Kiti ES organai (tokie
kaip Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Regionų komitetas ir ombudsmenas) drauge
su kitais organais, socialinėmis grupėmis ar ekspertais galėjo būti kviečiami išsakyti savo
nuomonę, bet nebuvo tiesiogiai įtraukti į Chartijos rengimo procesą. Dauguma rengėjų buvo
nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento atstovai – taip užtikrinta, kad būtų atsižvelgiama
į piliečių ir pilietinės visuomenės nuomonę. Šio konvento sudėtimi ir darbo metodais kaip
pavyzdžiu rėmėsi Konventas dėl Europos ateities (žr. 1.1.4).

TURINYS

Pagrindinių teisių chartija suskirstyta į septynias antraštines dalis. Šešiose jų išvardytos
konkrečios teisių rūšys, o paskutinėje paaiškinama Chartijos taikymo sritis ir jos aiškinimo
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principai. Vienas iš Chartijai būdingų bruožų yra tai, kad joje teisės suskirstytos naujoviškai,
kadangi atsisakyta tradicinio pilietinių ir politinių bei ekonominių ir socialinių teisių atskyrimo.
Tuo pat metu Chartijoje išliko aiškus skirtumas tarp teisių ir principų. Pagal 52 straipsnio 5 dalį
pastarieji turi būti įgyvendinti pasitelkiant papildomus teisės aktus ir tampa svarbūs teismams
tik kai nagrinėjamos bylos dėl tokių įstatymų aiškinimo ir teisėtumo.
Toliau paaiškinama, kaip suskirstyta esminė Chartijos dalis.
I antraštinėje dalyje („Orumas“) ginamos teisės į žmogaus orumą, gyvybę ir asmens
neliečiamybę, taip pat dar kartą patvirtinamas kankinimų ir vergijos draudimas.
II antraštinėje dalyje („Laisvės“) įtvirtinamos teisė į laisvę ir į privatų ir šeimos gyvenimą, teisė
tuoktis ir kurti šeimą, taip pat minties, sąžinės ir religijos bei saviraiškos ir susirinkimų laisvė.
Šioje dalyje taip pat įtvirtintos teisės į mokslą, darbą, nuosavybę ir prieglobstį.
III antraštinėje dalyje („Lygybė“) patvirtinamas lygybės ir nediskriminavimo principas, taip
pat pagarba kultūrų, religijų ir kalbų įvairovei. Ja taip pat suteikiama vaikų, vyresnio amžiaus
žmonių ir neįgaliųjų teisių apsauga.
IV dalyje („Solidarumas“) užtikrinama darbuotojų teisių apsauga, įskaitant teisę į kolektyvines
derybas ir kolektyvinių veiksmų teisę bei tinkamas ir teisingas darbo sąlygas. Chartijoje taip pat
pripažįstamos tokios papildomos teisės ir principai, kaip teisė į socialinį draudimą ir sveikatos
priežiūrą bei aplinkos apsaugos ir vartotojų apsaugos principai.
V antraštinėje dalyje („Pilietinės teisės“) išvardytos Sąjungos piliečių teisės: teisė balsuoti ir būti
kandidatu per Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimus, teisė į gerą administravimą,
peticijos teisė, teisė susipažinti su dokumentais, teisė į diplomatinę apsaugą bei judėjimo ir
apsigyvenimo laisvė (žr. 2.1.1).
VI antraštinėje dalyje („Teisingumas“) dar kartą įtvirtinama teisė į veiksmingą teisinę gynybą
ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į gynybą, nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo
ir teisės nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką principai.
Nors Chartijoje iš esmės dar kartą įtvirtinamos valstybėse narėse jau galiojančios teisės, kurios
buvo pripažintos kaip bendrųjų ES teisės principų sudėtinė dalis, kai kuriais atžvilgiais joje
yra ir naujovių. Pavyzdžiui, dabar aiškiai uždrausta diskriminuoti dėl negalios, amžiaus ar
lytinės orientacijos. Be to, Chartijoje įtvirtintos kai kurios „šiuolaikinės“ teisės, kurias iliustruoja
žmogaus reprodukcinio klonavimo uždraudimas.
Vis dėlto, Chartija ypač vertinga ne dėl savo naujoviškumo, o dėl to, kad joje aiškiai
pripažįstamas itin svarbus pagrindinių teisių vaidmuo ES teisinėje sistemoje. Taigi, Chartijoje
aiškiai pripažįstama, kad Sąjunga yra teisėmis ir vertybėmis pagrįsta bendrija, o jos piliečių
pagrindinės teisės yra Europos Sąjungos pagrindas.

TAIKYMO SRITIS IR AIŠKINIMAS

Chartijos VII antraštinėje dalyje pateiktos kai kurios bendrosios nuostatos, kuriomis
reglamentuojamas jos aiškinimas ir taikymas.
Chartijos taikymo sritis asmenų atžvilgiu gali būti labai plati: dauguma joje įtvirtintų
teisių užtikrinamos visiems asmenims, nepaisant pilietybės ar statuso. Tačiau vienos teisės
užtikrinamos tik ES piliečiams (ypač dauguma V antraštinėje dalyje išvardytų teisių), o kitos
svarbesnės ne ES piliečiams (pavyzdžiui, teisė į prieglobstį) ar tam tikrų kategorijų asmenims
(pavyzdžiui, darbuotojams).
Pagrindinė Chartijos taikymo sritis aiškiai apibrėžta 51 straipsnyje, kuriame teigiama, kad jos
nuostatos skirtos tik ES institucijoms ir organams bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios
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įgyvendina ES teisę (žr. 2.1.2). Šia nuostata nubrėžiama riba tarp Chartijos ir nacionalinių
konstitucijų taikymo srities: valstybėms narėms privaloma laikytis Chartijos tik tais atvejais,
kai jos įgyvendina ES teisės aktus. Be to, Chartija neišplečiamos Sąjungos įgaliojimų ar
kompetencijos ribos ir taip užtikrinama, kad priėmus Chartiją nebūtų išplečiami Sąjungos
įgaliojimai susiaurinant valstybių narių įgaliojimus.
Į 52 ir 53 straipsnius įtrauktos papildomos taisyklės, patvirtinančios nacionalinių konstitucinių
tradicijų svarbą. Pirmajame šių straipsnių nustatyta, kad pagrindinės teisės turi būti aiškinamos
remiantis valstybėms narėms bendromis konstitucinėmis tradicijomis ir EŽTK ir atsižvelgiant
į nacionalinius teisės aktus ir praktiką. 53 straipsnyje aiškiai nurodyta, kad Chartija negali
būti ribojamas Sąjungos ir tarptautinėje teisėje (ypač EŽTK) bei valstybių narių konstitucijose
nustatytas pagrindinių teisių apsaugos lygis.
Nors Chartija apima įvairias teises, jų apsauga nėra neribota. 52 straipsnyje leidžiama apriboti
teisių įgyvendinimą tuo atveju, kai toks apribojimas numatytas įstatymo, jei jis nekeičia šių
teisių esmės, yra proporcingas ir būtinas ir reikalingas kitų teisėms apsaugoti ar atitinka bendrus
interesus. Be to, vienos teisės yra besąlygiškos, o kitos suteikiamos tik vadovaujantis Sąjungos
teise ir nacionaline teise ir praktika, o tai reiškia, kad tokių teisių taikymo sritis gali būti
papildomai apribota.
Chartija yra vienodai taikytina visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nors priimtas
protokolas, skirtas Chartijos taikymui Jungtinėje Karalystėje ir Lenkijoje išaiškinti, tai nereiškia,
kad Chartija neturi įtakos šių dviejų valstybių narių teisinei tvarkai, kaip tai aiškiai nustatė
Teisingumo Teismas [sprendimas byloje C-411/10, N.S.].

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Iškart po to, kai Teisingumo Teismas pripažino Bendrijos teisės viršenybę prieš nacionalinę
teisę, Parlamentas pabrėžė, kad kyla grėsmė, jog naujoji doktrina gali pažeisti žmogaus teises,
kurias gina nacionalinės konstitucijos.
1977 m. Parlamentas, Taryba ir Komisija priėmė Bendrą pagrindinių teisių deklaraciją, kurioje
įsipareigojo gerbti pagrindines teises, veikdamos pagal joms suteiktus įgaliojimus. Be to,
1979 m. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje siūloma Europos bendrijai prisijungti prie
EŽTK.
1984 m. Europos Sąjungos steigimo sutarties projekte (žr. 1.1.2) nurodyta, kad Sąjunga privalo
ginti asmens orumą ir visiems jos jurisdikcijai priklausantiems asmenims užtikrinti pagrindines
teises ir laisves, kylančias iš nacionalinių konstitucijų ir EŽTK bendrųjų principų. Jame taip pat
buvo numatytas Sąjungos prisijungimas prie EŽKT.
1989 m. balandžio mėn. Parlamentas paskelbė Pagrindinių teisių ir laisvių deklaraciją.
Tačiau vėlesni bandymai suteikti šiai deklaracijai teisiškai privalomo dokumento statusą buvo
nesėkmingi.
1997 m., po Amsterdamo sutarties priėmimo, Parlamentas dar kartą paragino priimti teisiškai
privalomą Pagrindinių teisių chartiją. Per Chartijos rengimo procesą, kuriam pasibaigus ji
buvo priimta, Parlamentas patvirtino keletą rezoliucijų, kuriose reikalaujama šiam dokumentui
suteikti teisiškai privalomą galią, įtraukiant jį į sutartis. Iškilmingai paskelbus Chartiją,
Parlamentas išreiškė nusivylimą dėl jos neprivalomo pobūdžio ir dar kartą paragino įtraukti ją
į Sutartis ir padaryti teisiškai privalomą.
Sarah Sy
06/2017
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