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LISTINA O TEMELJNIH PRAVICAH

Listina o temeljnih pravicah navaja temeljne pravice, ki jih morajo pri izvajanju zakonodaje
Unije spoštovati Unija in države članice. Je pravno zavezujoč instrument, ki je bil pripravljen
za izrecno priznavanje temeljnih pravic v okviru pravnega reda Unije in za zagotovitev
njihove prepoznavnosti.

PRAVNI POLOŽAJ

Evropski parlament, Svet in Evropska komisija so Listino Evropske unije o temeljnih pravicah
slovesno razglasili leta 2000 v Nici. Po spremembah je bila ponovno razglašena leta 2007.
Listina pa pravno zavezujoča ni postala s slovesno razglasitvijo – to bi postala s sprejetjem
osnutka ustave za Evropo, ki je bil podpisan leta 2004. Vendar je zaradi neuspešnega postopka
ratifikacije (1.1.4.) do sprejetja Lizbonske pogodbe ostala zgolj izjava o pravicah.
Listina je postala pravno zavezujoča 1. decembra 2009. Člen 6(1) Pogodbe o Evropski uniji
sedaj določa, da „Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine Evropske unije o
temeljnih pravicah […], ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi“. Listina je torej sestavni
del primarne zakonodaje EU in je kot taka okvir za preučitev veljavnosti sekundarne zakonodaje
EU in nacionalnih ukrepov.

OZADJE

Evropske skupnosti (sedaj Evropska unija) so bile prvotno ustanovljene kot mednarodna
organizacija, katere področje delovanja je bilo osredotočeno predvsem na gospodarstvo, zato se
pravila glede spoštovanja temeljnih pravic sprva niso zdela potrebna.
Ko pa je Sodišče Evropskih skupnosti potrdilo načeli neposrednega učinka (1.2.1.) in
primarnosti evropskega prava, v skladu s katerim pravo Skupnosti prevlada nad nacionalnim
pravom (zadeva Costa proti ENEL, št. 6/64), so nekatera nacionalna sodišča izrazila pomisleke
v zvezi s posledicami takšne sodne prakse za zaščito ustavnih vrednot. Če bi evropsko pravo
prevladalo celo nad nacionalnim ustavnim pravom, bi lahko prišlo do kršitev temeljnih pravic,
ki so zagotovljene z nacionalnimi ustavami. Nemško in italijansko ustavno sodišče sta leta
1974 posledično sprejeli sodbi, s katerima sta uveljavili svojo pristojnost za presojo evropske
zakonodaje, da bi zagotovili njeno skladnost z ustavnimi pravicami (Solange I; Frontini).
Sodišče je hkrati razvilo lastno sodno prakso v zvezi z vlogo temeljnih pravic v evropskem
pravnem redu. Že leta 1969 je ugotovilo, da so temeljne pravice „vključene v splošna načela
prava Skupnosti“ in jih kot take varuje Sodišče (zadeva Stauder, št. 29/69). Sodišče je kasneje
ponovno potrdilo isto načelo, kar je nemško ustavno sodišče naposled pripeljalo do tega, da je
izbralo manj oster pristop, in s tem priznalo, da je Sodišče zagotovilo stopnjo varstva temeljnih
pravic, ki je bila zelo podobna tisti, ki jo je zahtevala nacionalna ustava, in da zato tudi ni bilo
treba za vsak zakonodajni akt Skupnosti preveriti, ali je skladen z ustavo (Solange II, 1987).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.2.1.pdf
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Varstvo temeljnih pravic pred kršitvijo s strani Skupnosti je bilo tako dolgo prepuščeno Sodišču,
ki je s pomočjo splošnih načel prava Skupnosti in skupnih ustavnih tradicij držav članic
pripravilo katalog pravic. A to, da ni bilo izrecnega zapisanega kataloga temeljnih pravic, ki bi
bil za Evropsko skupnost zavezujoč in bi bil lahko dostopen za državljane, je še naprej zbujalo
skrb. Za zapolnitev te zakonodajne vrzeli sta bila večkrat podana dva glavna predloga.
Prvi predlog je predvideval pristop Evropske skupnosti k Evropski konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tj. že obstoječemu regionalnemu instrumentu za
varstvo človekovih pravic, katerega pravilno uporabo s strani držav pogodbenic nadzoruje
Evropsko sodišče za človekove pravice. Ta predlog je bil zavrnjen, ko je Sodišče Evropskih
skupnosti podalo mnenje (2/94), v skladu s katerim Skupnost ni imela pristojnosti za pristop
h konvenciji. Posledično so to možnost lahko upoštevali šele po spremembi Pogodb. Potrebne
spremembe so bile naposled sprejete po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Člen 6 PEU
tako sedaj zahteva, da Unija pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Vendar pa je Sodišče ugotovilo, da osnutek sporazuma o pristopu EU k
Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki sta ga izpogajala
EU in Svet Evrope, ni v skladu s pravom EU (Mnenje 2/13).
Drugi predlog je predvideval, da bi Skupnost lahko sprejela lastno listino o temeljnih pravicah
in Sodišču s tem podelila pristojnosti za zagotavljanje njenega pravilnega izvajanja. Ta možnost,
o kateri se je v preteklih letih vedno znova razpravljalo, je bila ponovno predlagana v okviru
zasedanja Evropskega sveta v Kölnu leta 1999.

POSTOPEK PRIPRAVE LISTINE

Temeljna vsebina listine je bila oblikovana na podlagi sklepov zasedanja v Kölnu, po katerih je
bil glavni namen listine ta, da se državljani EU zavejo izredno pomembne in bistvene narave
temeljnih pravic. Glavni vir navdiha piscev listine sta bila Evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ustavno izročilo, skupno državam članicam. Kot
vir navdiha sta poleg tega služili še Evropska socialna listina, sprejeta v okviru Sveta Evrope,
in Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev, ki ne vzpostavljata zgolj ciljev
za ukrepanje.
Sestava organa, ki naj bi pripravil listino, je bila določena leta 1999 na zasedanju Evropskega
sveta v Tampereju. Organ, imenovan konvencija, so sestavljali naslednji polnopravni člani
(zaradi sklona v nadaljevanju): petnajst predstavnikov voditeljev držav ali vlad takratnih
petnajstih držav članic, predstavnik predsednika Evropske komisije, šestnajst poslancev
Evropskega parlamenta in trideset poslancev nacionalnih parlamentov (po dva iz vsakega
parlamenta). Poleg tega je bil dvema predstavnikoma Sodišča in Sveta Evrope, vključno z enim
predstavnikom Evropskega sodišča za človekove pravice, podeljen status opazovalcev. Ostali
organi Unije, kot so npr. Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in evropski varuh človekovih
pravic, pa tudi ostali organi, socialne skupine ali strokovnjaki, so lahko bili povabljeni, da podajo
svoje mnenje, niso pa neposredno sodelovali pri postopku priprave listine. Zastopanost stališč
državljanov in civilne družbe je bila zagotovljena s tem, da so bili predstavniki (nacionalnih in
evropskih) parlamentov v večini. Konvencija o prihodnosti Evrope (1.1.4.) se je glede sestave
in metod dela ravnala po tej konvenciji.

VSEBINA

Listina o temeljnih pravicah je razdeljena na sedem naslovov: šest jih je posvečenih navajanju
posebnih vrst pravic, zadnji pa pojasnjuje področje uporabe listine in načela za njeno razlago.
Bistvena značilnost listine je njena inovativna razvrstitev pravic, saj opušča tradicionalno

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.1.4.pdf
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razlikovanje med državljanskimi in političnimi pravicami ter ekonomskimi in socialnimi
pravicami, ohranja pa jasno razlikovanje med pravicami in načeli. Načela se v skladu s
členom 52(5) izvajajo z dodatnimi pravnimi akti, nanje pa se sme pred sodišči sklicevati samo
pri razlagi teh aktov in pri odločanju o njihovi zakonitosti.
Glavni del listine je razdeljen na naslednji način:
Naslov I (Dostojanstvo) zagotavlja pravico do človekovega dostojanstva, življenja in osebne
celovitosti, hkrati pa ponovno potrjuje prepoved mučenja in suženjstva.
Naslov II (Svoboščine) vključuje pravico do svobode in spoštovanja zasebnega in družinskega
življenja, pravico sklepanja zakonske zveze in pravico ustvarjanja družine, svobodo misli, vesti
in vere, svobodo izražanja in zbiranja. Potrdi tudi pravico do izobraževanja, dela, lastnine ter
azila.
Naslov III (Enakost) ponovno potrdi načelo enakosti in prepovedi diskriminacije ter spoštovanja
kulturne, verske in jezikovne raznolikosti. Zagotavlja tudi posebno varstvo pravic otrok,
starejših in invalidov.
Naslov IV (Solidarnost) zagotavlja varstvo pravic delavcev, vključno z njihovo pravico do
kolektivnih pogajanj in ukrepov ter poštenih in pravičnih delovnih pogojev. Priznava tudi
dodatne pravice in načela, kot so pravica dostopa do socialne varnosti, pravico do zdravstvenega
varstva ter načeli varstva okolja in varstva potrošnikov.
V naslovu V (Pravice državljanov) so navedene pravice državljanov Unije: pravica voliti in
biti voljen na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah, pravica do dobrega
upravljanja, pravica do peticije, pravica dostopa do dokumentov, do diplomatske zaščite in
svobode gibanja in prebivanja (2.1.1.).
V naslovu VI (Sodno varstvo) je ponovno potrjena pravica do učinkovitega pravnega sredstva,
nepristranskega sodišča, do obrambe in sorazmernosti kaznivih dejanj ter prepoved ponovnega
sojenja o isti stvari.
Listina sicer večinoma ponovno potrjuje pravice, ki so v državah članicah že obstajale in ki
so bile priznane kot del splošnih načel prava Unije, v nekaterih pogledih pa je tudi inovativna.
Načelo prepovedi diskriminacije tako sedaj zajema tudi izrecno prepoved diskriminacije na
podlagi invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. Listina poleg tega vključuje tudi nekatere
„sodobne“ pravice, kot so prepoved reproduktivnega kloniranja človeških bitij.
Vendar pa največja vrednost listine ni njen inovativni značaj, ampak njeno izrecno priznavanje
osrednje vloge, ki jo imajo temeljne pravice v okviru pravnega reda Unije. Listina tako izrecno
priznava, da je Unija skupnost pravic in vrednot ter da so temeljne pravice državljanov v osrčju
Evropske unije.

PODROČJE UPORABE IN RAZLAGA

Naslov VII listine vključuje nekatere splošne določbe o njeni razlagi in uporabi.
Osebno področje uporabe listine je lahko zelo široko: večina pravic, ki jih listina priznava,
je priznana „vsakomur“, ne glede na državljanstvo ali status. Nekatere pa se priznajo le
državljanom Unije (zlasti tiste, navedene v naslovu V), medtem ko so druge zlasti pomembne
za državljane tretjih držav (npr. pravica do azila) ali posebne kategorije oseb (npr. delavce).
Materialno področje uporabe listine je izrecno opredeljeno v členu 51, v katerem piše, da se
listina uporablja samo za institucije, organe, urade in agencije Unije ter za države članice, ko
izvajajo pravo Unije (2.1.2.). Namen te določbe je določiti mejo med področjem uporabe listine
in nacionalnih ustav: listina namreč države članice zavezuje le, ko izvajajo zakonodajo EU.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_2.1.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_2.1.2.pdf
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Listina poleg tega ne razširja pristojnosti Unije in posledično zagotavlja, da se s sprejetjem
listine ne razširijo pristojnosti Unije v škodo držav članic.
V členih 52 in 53 so zapisana dodatna pravila, ki potrjujejo pomembnost nacionalnih ustavnih
tradicij in nacionalnih zakonodaj. Člen 52 določa, da je treba temeljne pravice razlagati skladno
s skupnimi ustavnimi pravicami držav članic, z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter skladno z nacionalnimi zakonodajami in običaji. Člen 53 pa
jasno določa, da listina ne sme omejevati ali zoževati človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
ki jih priznavajo pravo Unije, mednarodno pravo (predvsem Evropska konvencija o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin) ter ustave držav članic.
Listina vsebuje vrsto pravic, ni pa zagotovljeno njihovo neomejeno varstvo. Člen 52 dejansko
dopušča omejevanje uveljavljanja pravic, če je le-to predpisano z zakonom in spoštuje bistveno
vsebino teh pravic ter je sorazmerno in potrebno zaradi zaščite pravic drugih ali splošnega
interesa. Nadalje so nekatere pravice absolutne, druge pa se priznajo le „v skladu s pravom
Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji“, zato lahko za področje uporabe takšnih pravic
veljajo dodatne omejitve.
Listina je enako veljavna za vse države članice Evropske unije. Čeprav je bil za pojasnitev njene
uporabe v Združenem kraljestvu in na Poljskem sprejet poseben protokol, le-ta ne omejuje ali
izključuje učinka na nacionalni pravni red teh dveh držav članic, kar je izrecno potrdilo Sodišče
(N.S., zadeva C-411/10).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Takoj po tem, ko je Sodišče priznalo prevlado prava Skupnosti nad nacionalnim pravom, je
Evropski parlament opozoril na nevarnost, da bi nova doktrina lahko ogrozila človekove pravice,
zaščitene z nacionalnimi ustavami.
Parlament, Svet in Komisija so leta 1977 sprejeli skupno izjavo o temeljnih pravicah, s katero
so se zavezali, da bodo pri izvajanju pristojnosti spoštovali temeljne pravice. Parlament je poleg
tega leta 1979 sprejel resolucijo, v kateri je predlagal, da bi Evropska skupnost morala pristopiti
k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
V osnutku Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije (1.1.2.) iz leta 1984 je določeno, da mora Unija
ščititi dostojanstvo posameznika in da mora vsakomur, ki spada v njeno pristojnost, priznati
temeljne pravice in svoboščine, ki izhajajo iz skupnih načel nacionalnih ustav in Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Osnutek je predvideval tudi
pristop Unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Parlament je aprila 1989 razglasil Deklaracijo o temeljnih pravicah in svoboščinah. Nadaljnji
poskusi, da bi se tej deklaraciji priznal status pravno zavezujočega dokumenta, so bili neuspešni.
Po sprejetju Amsterdamske pogodbe leta 1997 je Parlament ponovno pozval k sprejetju
zavezujoče listine o temeljnih pravicah. Med postopkom njene priprave, ki je vodil do sprejetja
listine, je Evropski parlament sprejel več resolucij, v katerih je vztrajal, da bi moral ta instrument
z vključitvijo v Pogodbi postati pravno zavezujoč. Po svečani razglasitvi listine je Parlament
izrazil razočaranje nad njeno nezavezujočo naravo in znova pozval k temu, da se listina na
pravno zavezujoč način vključi v Pogodbi.
Sarah Sy
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.1.2.pdf

	Listina o temeljnih pravicah
	Pravni položaj
	Ozadje
	Postopek priprave listine
	Vsebina
	Področje uporabe in razlaga
	Vloga Evropskega parlamenta


