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CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV

Charta základných práv stanovuje základné práva, ktoré musí dodržiavať tak Únia, ako aj
členské štáty pri vykonávaní právnych predpisov EÚ. Ide o právne záväzný nástroj navrhnutý
s cieľom výslovne uznať a zviditeľniť úlohu základných práv v právnom poriadku Únie.

PRÁVNY ŠTATÚT

Charta základných práv Európskej únie bola slávnostne vyhlásená Európskym parlamentom,
Radou a Komisiou v Nice v roku 2000. Po tom, čo bola zmenená, bola opäť vyhlásená v roku
2007.
Slávnostným vyhlásením sa však charta nestala právne záväznou. Záväzný charakter by charta
bola nadobudla prijatím návrhu Ústavy pre Európu, ktorý bol podpísaný v roku 2004. Neúspech
ratifikačného procesu (1.1.4) však znamenal, že charta zostala do prijatia Lisabonskej zmluvy
len deklaráciou práv.
Právne záväznou sa charta stala 1. decembra 2009. V článku 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej
únii sa hovorí, že „[...] Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných
práv Európskej únie [...], ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy.“ Charta preto predstavuje
primárne právne predpisy EÚ a ako taká slúži ako kritérium na posudzovanie platnosti
sekundárnych právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych opatrení.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Európske spoločenstvá (dnes Európska únia) pôvodne vznikli ako medzinárodná organizácia,
ktorej pôsobnosť bola v zásade ekonomická. Spočiatku sa teda nezdalo, že je potrebné zaviesť
pravidlá týkajúce sa dodržiavania základných práv.
Keď však Súdny dvor potvrdil zásady priameho účinku (1.2.1) a nadradenosti európskeho
práva, podľa ktorého má právo Spoločenstva prednosť pred vnútroštátnym právom [Costa
v. ENEL, vec 6/64], niektoré vnútroštátne súdy začali vyjadrovať obavy o účinkoch, ktoré by
táto judikatúra mohla mať na ochranu ústavných hodnôt. Ak by európske právo malo prevážiť
aj nad vnútroštátnym ústavným právom, bolo by možné porušovať základné práva zaručené
ústavami jednotlivých štátov. V reakcii na to prijali v roku 1974 nemecký a taliansky ústavný
súd rozhodnutia, v ktorých trvali na svojej právomoci preskúmavať európske právne predpisy
s cieľom zabezpečiť ich súlad s ústavnými právami [Solange I; Frontini].
Súdny dvor v rovnakom čase vypracoval svoju vlastnú judikatúru týkajúcu sa úlohy základných
práv v európskom právnom poriadku. Už v roku 1969 uznal, že základné ľudské práva sú
„zakotvené vo všeobecných zásadách práva Spoločenstva“, a ako také sú chránené samotným
Súdnym dvorom [Stauder, vec 29/69]. Jeho následné opätovné potvrdenie tej istej zásady
napokon viedlo nemecký ústavný súd k tomu, že zaujal mierne odlišný prístup a uznal, že
Súdny dvor zabezpečuje úroveň ochrany základných práv, ktorá je v podstate podobná úrovni
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požadovanej národnou ústavou, a preto nie je potrebné overovať súlad každého jednotlivého
právneho predpisu Spoločenstva s ústavou [Solange II, 1987].
Po dlhé obdobie bola preto ochrana základných práv pred zásahmi zo strany Spoločenstva
prenechaná Súdnemu dvoru, ktorý vypracoval katalóg práv vychádzajúci zo všeobecných
zásad práva Spoločenstva a zo spoločných ústavných tradícií členských štátov. Skutočnosť, že
neexistoval jednoznačný písomný katalóg základných práv, ktorý by bol záväzný pre Európske
spoločenstvo a ľahko dostupný občanom, však naďalej vyvolávala obavy. S cieľom zaplniť túto
medzeru v právnych predpisoch boli viackrát predložené dva hlavné návrhy.
Prvým z nich bolo, že Európske spoločenstvo by mohlo pristúpiť k Európskemu dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), teda k už existujúcemu regionálnemu
nástroju zameranému na ochranu ľudských práv, na ktorého správne uplatňovanie zmluvnými
stranami dohliada Európsky súd pre ľudské práva. Táto možnosť však bola vylúčená po tom, čo
Súdny dvor vydal stanovisko [2/94], podľa ktorého Spoločenstvo nemá právomoc k dohovoru
pristúpiť. V dôsledku toho bolo možné vydať sa touto cestou len po zmene zmlúv. Potrebné
zmeny boli napokon prijaté v súvislosti s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Článok
6 Zmluvy o EÚ teraz vyžaduje, aby Únia pristúpila k EDĽP. Súdny dvor však dospel k záveru,
že návrh dohody o pristúpení prerokovaná EÚ a Radou Európy nie je v súlade s právnymi
predpismi EÚ (stanovisko 2/13).
Druhý návrh bol, aby Spoločenstvo prijalo vlastnú chartu základných práv a udelilo Súdnemu
dvoru právomoc zabezpečovať jej správne uplatňovanie. O tomto prístupe sa v priebehu rokov
diskutovalo pri viacerých príležitostiach a na zasadnutí Európskej rady v roku 1999 v Kolíne
bol opätovne navrhnutý.

PROCES VYPRACÚVANIA NÁVRHU

Základný obsah charty bol sformovaný v záveroch zo zasadnutia v Kolíne, podľa ktorých
malo byť hlavným cieľom charty výraznejšie zviditeľnenie prvoradého významu a dosahu
základných práv v očiach občanov EÚ. Hlavným zdrojom inšpirácie pre navrhovateľov charty
mali byť EDĽP a ústavné tradície spoločné pre členské štáty ako všeobecné zásady práva
Spoločenstva. Okrem toho ako zdroje inšpirácie poslúžili Európska sociálna charta (zmluva
Rady Európy) a Charta Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov, pretože
nestanovujú len ciele opatrení.
O zložení orgánu, ktorý mal vypracovať chartu, bolo rozhodnuté v roku 1999 na zasadnutí
Európskej rady v Tampere. Riadnymi členmi orgánu, ktorý bol nazvaný konvent, boli 15
zástupcovia hláv štátov alebo predsedov vlád vtedajších 15 členských štátov EÚ, jeden zástupca
predsedu Komisie, 16 poslanci Európskeho parlamentu a 30 poslanci národných parlamentov
(dvaja z každého parlamentu). Štatút pozorovateľa získali tiež dvaja zástupcovia Súdneho
dvora a dvaja zástupcovia Rady Európy vrátane jedného z Európskeho súdu pre ľudské práva.
Ostatné orgány EÚ (napr. Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a ombudsman), ako
aj iné subjekty, sociálne skupiny a odborníci mohli byť vyzvané, aby vyjadrili svoj názor, ale
na samotnom procese vypracúvania návrhu sa priamo nepodieľali. Zastúpenie názorov občanov
a občianskej spoločnosti bolo zaistené vďaka prevahe zástupcov z národných parlamentov
a Európskeho parlamentu. Zloženie a pracovné metódy konventu poslúžili ako vzor pre Konvent
o budúcnosti Európy (1.1.4).

OBSAH

Charta základných práv je rozdelená do siedmich hláv, z ktorých šesť je venovaných
vymenúvaniu konkrétnych typov práv, zatiaľ čo posledná objasňuje rozsah pôsobnosti charty
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a zásady, ktorými sa upravuje jej výklad. Významnou charakteristickou črtou charty je jej
inovačné zoskupenie práv, v ktorom upúšťa od tradičného rozlišovania medzi občianskymi
a politickými právami na jednej strane a hospodárskymi a sociálnymi právami na strane druhej.
Zároveň sa v charte zreteľne rozlišuje medzi právami a zásadami. Zásady majú byť v súlade
s článkom 52 ods. 5 vykonávané prostredníctvom dodatočných právnych predpisov a získavajú
osobitný význam pre súdy iba v prípadoch týkajúcich sa výkladu a zákonnosti týchto predpisov.
Podstatná časť charty je rozdelená takto:
Hlava I (Dôstojnosť) obhajuje právo na ľudskú dôstojnosť, život a nedotknuteľnosť osoby
a potvrdzuje zákaz mučenia a otroctva.
Hlava II (Slobody) presadzuje právo na slobodu a rešpektovanie súkromného a rodinného
života, právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu, právo na slobodu myslenia, svedomia
a náboženského vyznania, právo na slobodu prejavu a právo sa zhromažďovať. Taktiež
potvrdzuje právo na vzdelanie, prácu, majetok a azyl.
Hlava III (Rovnosť) potvrdzuje zásadu rovnosti a nediskriminácie, ako aj rešpektovanie
kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti. Taktiež priznáva osobitnú ochranu právam
detí, starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím.
Hlava IV (Solidarita) zabezpečuje ochranu práv pracovníkov vrátane práva na kolektívne
vyjednávanie a akcie a práva na spravodlivé a primerané pracovné podmienky. Uznáva aj
ďalšie práva a zásady, ako je nárok na sociálne zabezpečenie, právo na prístup k zdravotnej
starostlivosti a zásady ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa.
V Hlave V (Občianstvo) sú uvedené práva občanov Únie: právo voliť a byť volený vo voľbách
do Európskeho parlamentu a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, právo na dobrú správu
vecí verejných a petičné právo, právo na prístup k dokumentom, na diplomatickú ochranu a na
slobodu pohybu a pobytu (2.1.1).
Hlava VI (Spravodlivosť) potvrdzuje práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces,
právo na obhajobu, zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a právo nebyť stíhaný
alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin.
Hoci charta väčšinou potvrdzuje práva, ktoré už existujú v členských štátoch a ktoré boli
uznané ako súčasť všeobecných zásad práva EÚ, v niektorých ohľadoch je tiež novátorská.
Napríklad zdravotné postihnutie, vek a sexuálna orientácia sú teraz výslovne uvedené ako
zakázané dôvody diskriminácie. Okrem toho charta obsahuje niektoré „moderné“ práva, ako je
zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí.
Hlavný prínos charty však nespočíva v jej novátorskom charaktere, ale vo výslovnom uznaní
kľúčovej úlohy základných práv v právnom poriadku EÚ. Charta teda výslovne uznáva, že
Európska únia je spoločenstvom založeným na právach a hodnotách a že základné práva
občanov sú v strede záujmu Európskej únie.

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VÝKLAD

Hlava VII charty obsahuje niektoré všeobecné ustanovenia upravujúce jej výklad
a uplatňovanie.
Osobný rozsah pôsobnosti charty je potenciálne veľmi široký: väčšina práv, ktoré uznáva, sú
priznané „každému“ bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo štatút. Niektoré práva sú však
priznané iba občanom (najmä väčšina práv uvedených v hlave V), zatiaľ čo iné sú skôr
relevantné pre štátnych príslušníkov tretej krajiny (napr. právo na azyl), alebo pre určité
kategórie osôb (napr. pracovníkov).
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Vecný rozsah pôsobnosti uplatňovania charty je vymedzený výslovne v článku 51, ktorý uvádza,
že jej ustanovenia sú určené pre inštitúcie a orgány EÚ, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy,
ak vykonávajú právo EÚ (2.1.2). Toto ustanovenie slúži na vytýčenie hranice medzi oblasťou
pôsobnosti charty a národných ústav: charta je pre štáty záväzná iba vtedy, ak vykonávajú právo
EÚ. Charta okrem toho nerozširuje právomoci či kompetencie Únie, čím je zaistené, aby sa
samotným prijatím charty nerozšírili právomoci Únie na úkor právomocí členských štátov.
Ďalšie pravidlá potvrdzujúce význam národných ústavných tradícií a národných zákonov sa
nachádzajú v článkoch 52 a 53. Prvý z týchto článkov stanovuje, že základné práva sa musia
vykladať v súlade s ústavnými tradíciami spoločnými pre členské štáty, ako aj s EDĽP, pričom
sa musia plne zohľadniť vnútroštátne právne predpisy a prax. V článku 53 sa jasne uvádza,
že charta nemôže obmedzovať ani poškodzovať úroveň ochrany základných práv, ktorú už
poskytuje právo Únie, medzinárodné právo (najmä EDĽP) a ústavy členských štátov.
Zatiaľ čo charta zahŕňa rad práv, ich ochrana nie je neobmedzená. Článok 52 v skutočnosti
umožňuje obmedzenie výkonu práv, pokiaľ je ustanovené zákonom, rešpektuje podstatu daných
práv a je primerané a nevyhnutné na ochranu práv iných alebo na ochranu všeobecného
záujmu. Navyše kým niektoré práva sú vymedzené bezpodmienečne, iné sú udelené len „v
súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou“, čo znamená, že rozsah
pôsobnosti týchto práv môže podliehať ďalším obmedzeniam.
Charta je rovnako uplatniteľná vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Hoci bol prijatý
protokol objasňujúci jej použitie v Spojenom kráľovstve a v Poľsku, jej vplyv na právny
poriadok týchto dvoch členských štátov tým nie je obmedzený ani vylúčený, ako výslovne uznal
Súdny dvor [NS, vec C-411/10].

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Bezprostredne po tom, čo Súdny dvor uznal nadradenosť práva Spoločenstva nad vnútroštátnym
právom, Parlament poukázal na riziko, že by nový výklad mohol ohroziť ľudské práva chránené
národnými ústavami.
Parlament, Rada a Komisia v roku 1977 prijali spoločné vyhlásenie o základných právach,
v ktorom sa zaviazali rešpektovať základné práva pri výkone svojich právomocí. Okrem toho
Parlament v roku 1979 prijal uznesenie o tom, že Európske spoločenstvo by malo pristúpiť
k EDĽP.
V návrhu Zmluvy o založení Európskej únie z roku 1984 (1.1.2) bolo stanovené, že Únia musí
chrániť dôstojnosť jednotlivca a priznávať každému človeku vo svojej jurisdikcii základné práva
a slobody odvodené zo spoločných zásad národných ústav a EDĽP. Predpokladalo sa v ňom
tiež pristúpenie Únie k EDĽP.
V apríli 1989 vyhlásil Parlament Deklaráciu základných práv a slobôd. Následné pokusy dať
tejto deklarácii štatút právne záväzného dokumentu však neboli úspešné.
Na prijatie záväznej Charty základných práv Parlament opätovne vyzval v roku 1997
po schválení Amsterdamskej zmluvy. Počas procesu vypracúvania návrhu vedúceho k prijatiu
charty Parlament schválil niekoľko uznesení, v ktorých trval na tom, aby sa tento nástroj stal
právne záväzným tým, že bude začlenený do zmlúv. Po slávnostnom vyhlásení charty Parlament
vyjadril sklamanie z toho, že dokument nemá právne záväzný charakter, a opäť vyzval na jeho
právne záväzné začlenenie do zmlúv.
Sarah Sy
06/2017
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