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PAMATTIESĪBU HARTA

Pamattiesību hartā ir ietvertas pamattiesības, kas jāievēro gan Eiropas Savienībai, gan tās
dalībvalstīm, piemērojot ES tiesību aktus. Harta ir juridiski saistošs dokuments, kas ir
izstrādāts ar mērķi nepārprotami uzsvērt un paust atklātībai pamattiesību nozīmi Eiropas
Savienības tiesiskajā regulējumā.

JURIDISKAIS STATUSS

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija Eiropas Savienības Pamattiesību hartu svinīgi
pasludināja 2000. gadā Nicā. Pēc grozījumu izdarīšanas to atkārtoti pasludināja 2007. gadā.
Neraugoties uz svinīgo pasludināšanu, šī Harta nebija juridiski saistoša. Tai būtu bijis saistošs
spēks, ja tiktu pieņemts 2004. gadā parakstītais Eiropas Konstitūcijas projekts. Neizdevusies
Eiropas Konstitūcijas ratifikācija (1.1.4.) nozīmēja, ka līdz Lisabonas līguma pieņemšanai Harta
nebūs nekas cits kā tikai tiesību deklarācija.
Harta kļuva juridiski saistoša 2009. gada 1. decembrī. Līguma par Eiropas Savienību (LES)
6. panta 1. punktā tagad ir noteikts, ka “Savienība atzīst tiesības, brīvības un principus, kas
izklāstīti (..) Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, (..) un šai Hartai ir tāds pats juridiskais
spēks kā Līgumiem”. Tātad harta ir daļa no ES primārajiem tiesību aktiem, tādējādi kalpojot kā
kritērijs, pēc kura nosaka ES sekundāro tiesību aktu un dalībvalstu normatīvo aktu likumīgumu.

PRIEKŠVĒSTURE

Eiropas Kopienas (tagad Eiropas Savienība) tika sākotnēji izveidotas kā starptautiska
organizācija, kuras darbības joma galvenokārt skar ekonomiku. Tāpēc sākumā netika apzināta
vajadzība noteikt pamattiesību ievērošanas normas.
Taču, kolīdz Tiesa bija apliecinājusi tiešas ietekmes principus (1.2.1.) un Eiropas tiesību aktu
primāro nozīmi, no kā izriet, ka Kopienas tiesību aktiem ir augstāka vara pār atsevišķu valstu
tiesību aktiem (Costa/ENEL lieta 6/64), dažu valstu tiesas sāka paust bažas par šādas tiesas
prakses iespējamo ietekmi uz konstitucionālo vērtību aizsardzību. Eiropas tiesību aktiem kļūstot
pārākiem par atsevišķu valstu konstitucionālajām tiesībām, tie var apdraudēt valstu konstitūcijās
piešķirtās pamattiesības. Reaģējot uz šo problēmu, gan Vācijas, gan Itālijas konstitucionālā tiesa
1974. gadā pieņēma spriedumu, ar kuru tās apliecināja savas tiesības pārskatīt Eiropas tiesību
aktus, lai panāktu to atbilstību konstitucionālajām tiesībām (Solange I; Frontini).
Tai pašā laikā Tiesa izveidoja savu judikatūru saistībā ar pamattiesību lomu Eiropas tiesiskajā
regulējumā. Jau 1969. gadā Tiesa atzina, ka cilvēka pamattiesības ir iedzīvinātas Kopienu tiesību
vispārējos principos un kā tādas pati Tiesa tās aizsargā (Stauder lieta 29/69). Vēlāk atkārtoti
apstiprinot šo pašu principu, Vācijas Konstitucionālā tiesa pieņēma niansētāku pieeju, atzīstot,
ka Tiesas nodrošinātais pamattiesību aizsardzības līmenis ir ļoti līdzīgs valsts konstitūcijā
pieprasītajam un tādēļ nav vajadzības pārbaudīt atsevišķu Kopienas tiesību aktu saderību ar
konstitūciju (Solange II, 1987).
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Tādēļ pamattiesību aizsardzība attiecībā pret Kopienu rīcību ilgu laiku bija atstāta Tiesas ziņā,
kura sagatavoja tiesību sarakstu, pamatojoties uz Kopienu tiesību vispārējiem principiem un
dalībvalstu kopējām konstitucionālajām tradīcijām. Taču joprojām radīja bažas tas, ka nav
sagatavots skaidri formulēts rakstisks pamattiesību saraksts, kas būtu saistošs Eiropas Kopienai
un viegli pieejams iedzīvotājiem. Jau vairākkārt tikuši izteikti divi galvenie priekšlikumi, kuru
mērķis ir novērst šo likumdošanas nepilnību.
Pirmais priekšlikums paredzēja ļaut Eiropas Kopienai pievienoties Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, jau spēkā esošajam reģionālajam instrumentam, kura
pienācīgu piemērošanu no parakstītājvalstu puses uzrauga Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Tiesa šo
iespēju tomēr noraidīja, sniedzot atzinumu (2/94), kurā norādīts, ka pievienošanās konvencijai
nav Kopienas kompetencē. Tātad šo iespēju būtu iespējams izmantot tikai pēc Līgumu
grozīšanas. Vajadzīgos grozījumus galu galā pieņēma, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. LES
6. pantā tagad ir iekļauta prasība Savienībai pievienoties Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.
Tiesa tomēr secināja, ka pievienošanās līguma projekts, par kuru panākta vienošanās ES un
Eiropas Padomes sarunās, neatbilst ES tiesībām (Atzinums Nr. 2/13).
Otrais priekšlikums paredzēja, ka Kopiena pieņem savu Pamattiesību hartu, piešķirot Tiesai
pilnvaras rūpēties par tās pienācīgu īstenošanu. Gadu gaitā šī pieeja ir tikusi vairākkārt pārrunāta,
un tā atkal tika piedāvāta Eiropadomes sanāksmē 1999. gadā Ķelnē.

HARTAS PROJEKTA SAGATAVOŠANA

Hartas pamatsaturu veido Ķelnes sanāksmes secinājumi, kuros norādīts, ka Hartas galvenais
mērķis ir uzskatāmi pārliecināt ES pilsoņus par pamattiesību primāro nozīmi un svarīgumu. Kā
galvenais iedvesmas avots Hartas sagatavotājiem kalpoja Eiropas Cilvēktiesību konvencija un
dalībvalstu kopējās konstitucionālās tradīcijas, kas veido Kopienu tiesību vispārējos principus.
Vienlaikus kā iedvesmas avots varēja kalpot arī Eiropas Sociālā harta (Eiropas Padomes līgums)
un Kopienas Harta par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, ja vien tās netika izmantotas
vienkārši rīcības mērķu noteikšanai.
Par to, kam uzticēt Hartas projekta sagatavošanu, lēma 1999. gadā Tamperē rīkotajā
Eiropadomes sanāksmē. Tika izveidots Konvents, kuru kā pilntiesīgi locekļi veidoja toreizējo
15 dalībvalstu 15 valsts vai valdības pārstāvji, Komisijas priekšsēdētāja pārstāvis, 16 Eiropas
Parlamenta deputāti un 30 dalībvalstu parlamentu deputāti (divi no katras valsts). Novērotāja
statuss tika piešķirts arī diviem Tiesas pārstāvjiem un diviem Eiropas Padomes pārstāvjiem,
tostarp vienam Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvim. Savu viedokli varēja izteikt ar citas
struktūras (piemēram, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Eiropas
Ombuds), kā arī citas struktūras, sociālās grupas vai eksperti, bet tie nebija tieši iesaistīti projekta
izstrādāšanā. Iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības viedokļi bija pietiekami pārstāvēti, ņemot
vērā dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta pārstāvju pārsvaru. Konventa sastāvs un
darba metodes kalpoja kā paraugs Konventam par Eiropas nākotni (1.1.4.).

SATURS

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir septiņas sadaļas, sešās no kurām ir uzskaitītas
konkrētas tiesību kategorijas, bet pēdējā sadaļā ir izklāstītas Hartas piemērošanas jomas un tās
interpretācijas pamatprincipi. Hartas svarīga īpatnība ir novatorisks tiesību iedalījums grupās,
turklāt tajā vairs neizmanto tradicionālo dalījumu, nošķirot, no vienas puses, pilsoniskās un
politiskās tiesības, un, no otras puses – ekonomiskās un sociālās tiesības. Tai pašā laikā Hartā
tiesības tiek skaidri nošķirtas no principiem. Saskaņā ar 52. panta 5. punktu principi ir īstenojami
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ar papildu tiesību aktiem un tiem ir nozīme tikai tad, kad tiesas skata lietas par šādu tiesību aktu
interpretāciju un likumību.
Hartas pamatdaļā ir ievērots šāds dalījums.
I sadaļā (“Cieņa”) ir ietvertas tiesības uz cilvēka cieņu, dzīvību un personas neaizskaramību un
atkārtoti apstiprināts spīdzināšanas un verdzības aizliegums.
II sadaļā (“Brīvības”) ir ietvertas tiesības uz brīvību un privātās un ģimenes dzīves
neaizskaramību, tiesības stāties laulībā un izveidot ģimeni, kā arī tiesības uz domas, sirdsapziņas
un reliģijas, vārda un pulcēšanās brīvību. Tajā arī apliecinātas tiesības uz izglītību, darbu,
īpašumu un patvērumu.
III sadaļā (“Vienlīdzība”) atkārtoti apliecināts vienlīdzības un nediskriminācijas princips, kā arī
cieņa pret kultūras, reliģiju un valodu daudzveidību. Tajā arī paredzēta īpaša aizsardzība bērnu,
vecu cilvēku un invalīdu tiesībām.
IV sadaļā (“Solidaritāte”) ir noteikta aizsardzība darba ņēmēju tiesībām, tostarp tiesībām
uz koplīguma slēgšanu un uz godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem. Tajā ir atzītas
arī papildtiesības un papildprincipi, piemēram, tiesības uz sociālo nodrošinājumu, veselības
aprūpes pieejamību un vides aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzības principi.
V sadaļā (“Pilsoņu tiesības”) ir uzskaitītas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības – tiesības
balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, tiesības uz labu pārvaldību,
tiesības iesniegt lūgumrakstu, uz dokumentu pieejamību, tiesības uz diplomātisko aizsardzību,
pārvietošanās un uzturēšanās brīvību (2.1.1.).
VI sadāļā (“Tiesiskums”) ir atkārtoti apliecinātas tiesības saņemt efektīvu tiesisko aizsardzību
un vērsties taisnīgā tiesā, kriminālpārkāpumu tiesiskuma un samērīguma principi un tiesības būt
pasargātam no divkārša soda par to pašu nodarījumu.
Lai gan Hartā galvenokārt atkārtoti apliecinātas tiesības, kuras jau pastāv dalībvalstīs un kuras
iepriekš tikušas atzītas kā daļa no ES vispārējiem principiem, tai savā ziņā ir arī novatoriskas
iezīmes. Invaliditāte, vecums un dzimumorientācija Hartā ir minēti kā nepārprotami piemēri
tam, kas nedrīkst būt pamats diskriminācijai. Turklāt Hartā ir ietvertas dažas “mūsdienu”
tiesības, piemēram, cilvēku klonēšanas aizliegums reprodukcijas vajadzībām.
Hartas galvenā vērtība tomēr nav reducējama uz tās novatorisko raksturu, bet saistīta ar to,
ka tajā ir skaidri atzīta pamattiesību izšķirošā loma ES tiesiskajā regulējumā. Tādējādi Harta
ir nepārprotams apliecinājums tam, ka Eiropas Savienība ir tiesību un vērtību kopiena un ka
pilsoņu pamattiesības ir Eiropas Savienības pamatu pamats.

PIEMĒROŠANAS JOMA UN INTERPRETĀCIJA

Hartas VII sadaļā ir iekļauti daži vispārīgi noteikumi attiecībā uz tās interpretēšanu un
piemērošanu.
Hartas piemērošanas joma teorētiski skar ļoti plašu cilvēku loku – tajā apliecinātās tiesības
lielākoties attiecas uz “visiem cilvēkiem” neatkarīgi no viņu valstspiederības un statusa. Tai
pašā laikā dažas tiesības tiek piešķirtas tikai pilsoņiem (jo īpaši lielākā daļa V sadaļā norādīto
tiesību), turpretim citas drīzāk skar trešo valstu pilsoņus (piemēram, patvēruma tiesības) vai
konkrētas cilvēku kategorijas (piemēram, darba ņēmējiem).
Hartas materiālā piemērošanas joma ir skaidri noteikta 51. pantā, kurā norādīts, ka tās normas
attiecas tikai uz ES iestādēm un struktūrām, bet uz dalībvalstīm tās attiecas tad, kad tās piemēro
ES tiesību aktus (2.1.2.). Šī norma palīdz novilkt robežu starp Hartas un dalībvalstu konstitūciju
piemērošanas jomu, jo Harta neuzliek valstīm saistības, izņemot tad, kad tās piemēro ES
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tiesību aktus. Turklāt Harta nepaplašina Eiropas Savienības pilnvaras vai kompetenci, tādējādi
nodrošinot, ka Hartas pieņemšana pati par sevi nenozīmē plašākas pilnvaras Eiropas Savienībai
uz dalībvalstu rēķina.
Papildu normas, kuras apliecina dalībvalstu konstitucionālo tradīciju un dalībvalstu tiesību aktu
nozīmi, ir atrodamas 52. un 53. pantā. Pirmajā no šiem pantiem ir noteikts, ka pamattiesības
ir jāinterpretē saskaņā ar dalībvalstu kopējām konstitucionālajām tradīcijām un Eiropas
Cilvēktiesību konvenciju, pilnībā ievērojot dalībvalstu tiesību aktus un praksi. Hartas 53. pantā
ir norādīts, ka tā nedrīkst ierobežot vai nelabvēlīgi ietekmēt Eiropas Savienības tiesību aktos,
starptautiskajās tiesībās (jo īpaši Eiropas Cilvēktiesību konvencijā) un dalībvalstu konstitūcijās
jau nodrošināto pamattiesību aizsardzības līmeni.
Dažām Hartā ietvertajām tiesībām nav paredzēta neierobežota aizsardzība. Hartas 52. pantā
tiešām paredzēti tiesību izmantošanas ierobežojumi, ja vien tos nosaka tiesību akti, minēto
tiesību ievērošanas būtība un ja tie ir samērīgi un vajadzīgi, lai aizsargātu pārējo cilvēku
tiesības vai vispārējās intereses. Kamēr dažas tiesības ir formulētas absolūtā izteiksmē, citas tiek
nodrošinātas saskaņā ar Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem un praksi, kas nozīmē,
ka uz šādu tiesību piemērošanas jomu var attiekties papildu ierobežojumi.
Harta ir vienādi piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lai gan ir pieņemts
protokols, kurā izskaidrota Hartas piemērošana Apvienotajā Karalistē un Polijā, tas neierobežo
un neizslēdz tās ietekmi uz abu minēto dalībvalstu tiesisko regulējumu, kā to nepārprotami
atzinusi Tiesa (N.S. lieta C-411/10).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Kolīdz Tiesa bija atzinusi Kopienas tiesību aktu augstāko varu pār dalībvalstu tiesību aktiem,
Eiropas Parlaments uzsvēra, ka pastāv risks, ka jaunā doktrīna var ierobežot cilvēktiesības, kas
aizsargātas dalībvalstu konstitūcijās.
Parlaments, Padome un Komisija 1977. gadā pieņēma Kopīgo deklarāciju par pamattiesībām,
kurā pausta to apņēmība, pildot savas pilnvaras, ievērot pamattiesības. Turklāt Parlaments
1979. gadā pieņēma rezolūciju ar ierosinājumu Eiropas Kopienai pievienoties Eiropas
Cilvēktiesību konvencijai.
Līguma par Eiropas Savienību projektā 1984. gadā (1.1.2.) tika norādīts, ka Eiropas Savienībai
ir jāaizsargā cilvēku cieņa un ikvienam savas jurisdikcijas robežās ir jānodrošina pamattiesības
un pamatbrīvības, kuras izriet no dalībvalstu konstitūcijās un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā
iekļautajiem kopējiem principiem. Tajā bija paredzēta arī Eiropas Savienības pievienošanās
Eiropas Cilvēktiesību konvencijai.
Eiropas Parlaments 1989. gadā pasludināja Pamattiesību un pamatbrīvību deklarāciju.
Vēlākie mēģinājumi piešķirt šai deklarācijai juridiski saistoša dokumenta statusu tomēr bija
neveiksmīgi.
Pēc Amsterdamas līguma pieņemšanas 1997. gadā Eiropas Parlaments atkal nāca klajā ar
aicinājumu pieņemt juridiski saistošu Pamattiesību hartu. Projekta izstrādāšanas laikā, kas
vainagojās ar Hartas pieņemšanu, Eiropas Parlaments pieņēma vairākas rezolūcijas, kurās tas
uzstājīgi pieprasīja piešķirt šim dokumentam juridisku spēku, iekļaujot to Līgumos. Pēc Hartas
svinīgās pasludināšanas Eiropas Parlaments pauda vilšanos par to, ka tā nav juridiski saistoša,
un atkārtoti aicināja saistošā veidā to iekļaut Līgumos.
Sarah Sy
06/2017
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