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STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

Stadgan om de grundläggande rättigheterna fastställer de fundamentala rättigheter
som både Europeiska unionen och medlemsstaterna måste respektera då de genomför
unionslagstiftningen. Den är ett rättsligt bindande instrument som utarbetades för att
uttryckligen erkänna och synliggöra den roll som de grundläggande rättigheterna spelar i
unionens rättsordning.

RÄTTSLIG STATUS

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna proklamerades högtidligen av
Europaparlamentet, rådet och kommissionen i Nice år 2000. Efter att ha ändrats proklamerades
den igen år 2007.
Den högtidliga proklamationen gjorde däremot inte stadgan rättsligt bindande. Antagandet av
utkastet till en konstitution för Europa, som skrevs under år 2004, skulle ha gett den bindande
verkan. Misslyckandet med ratificeringsprocessen (1.1.4) innebar att stadgan endast förblev en
deklaration av rättigheter fram till antagandet av Lissabonfördraget.
Den 1 december 2009 blev stadgan rättsligt bindande. I artikel 6.1 i fördraget om Europeiska
unionen (EU-fördraget) fastställs det nu att ”[u]nionen ska erkänna de rättigheter, friheter och
principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna […]
som ska ha samma rättsliga värde som fördragen”. Stadgan utgör därför primär EU-lagstiftning.
Som sådan fungerar den som en parameter för att undersöka giltigheten hos sekundär EU-
lagstiftning och nationella åtgärder.

BAKGRUND

Europeiska gemenskaperna (nu Europeiska unionen) bildades från början som en internationell
organisation med ett i första hand ekonomiskt handlingsutrymme. Därför fanns det
ursprungligen inget behov av regler rörande respekten för grundläggande rättigheter.
När väl domstolen bekräftade principerna om direkt effekt (1.2.1) och unionsrättens företräde,
som ger gemenskapslagstiftningen företräde framför nationell lagstiftning [mål 6/64, Costa mot
ENEL], började vissa nationella domstolar att uttrycka sin oro över vilken påverkan sådan
rättspraxis skulle kunna ha på skyddet av konstitutionella värderingar. Om EU-lagstiftningen till
och med vägde tyngre än inhemsk författningsrätt skulle det vara möjligt att den åsidosatte de
grundläggande rättigheterna som fastställts genom de nationella författningarna. Som en följd
av detta antog den tyska och den italienska författningsdomstolen år 1974 två domar där de
framhöll sin befogenhet att se över EU-lagstiftning för att säkerställa att den överensstämmer
med konstitutionella rättigheter [Solange I, Frontini].
Samtidigt utvecklade domstolen sin egen rättspraxis om de grundläggande rättigheternas roll
i den europeiska rättsordningen. Redan år 1969 erkände den att grundläggande mänskliga
rättigheter ”omfattas av gemenskapsrättens allmänna principer” och därför säkerställs av
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domstolen [mål 29/69, Stauder]. Dess efterföljande bekräftelse av samma princip ledde slutligen
till att den tyska författningsdomstolen antog ett mer nyanserat synsätt och erkände att domstolen
säkerställde en nivå av grundläggande rättigheter som avsevärt liknar den som den nationella
författningen kräver och att det därför inte fanns något behov att kontrollera att varje del av
gemenskapslagstiftningen är förenlig med författningen [Solange II, 1987].
Under lång tid var gemenskapernas skydd av de grundläggande rättigheterna därför
domstolens ansvar. Den utformade en förteckning över rättigheter med utgångspunkt
i gemenskapslagstiftningens allmänna principer och medlemsstaternas gemensamma
konstitutionella traditioner. Avsaknaden av en konkret, nedtecknad förteckning över
grundläggande rättigheter som var bindande för Europeiska gemenskapen och lättillgänglig för
alla medborgare var dock fortfarande ett problem. Två huvudförslag, med syfte att fylla denna
lucka i lagstiftningen, lades fram vid upprepade tillfällen.
Det första var att Europeiska gemenskapen kunde ansluta sig till den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen), ett redan befintligt regionalt instrument med syfte att skydda mänskliga
rättigheter, vars korrekta tillämpning från konventionsstaternas sida övervakas av Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna. Denna möjlighet uteslöts dock efter det att domstolen
antagit ett yttrande [2/94] enligt vilket gemenskapen saknade befogenheten att ansluta sig till
konventionen. Därmed kunde detta alternativ endast tillämpas efter det att fördragen ändrats. De
nödvändiga ändringarna antogs till slut och trädde i kraft i och med Lissabonfördraget. Enligt
artikel 6 i EU-fördraget krävs det nu att unionen ansluter sig till den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Domstolen har emellertid
slagit fast att det utkast till anslutningsavtal som förhandlades fram av EU och Europarådet inte
var förenligt med EU-lagstiftningen (yttrande 2/13).
Det andra förslaget var att gemenskapen skulle anta sin egen stadga om de grundläggande
rättigheterna och bevilja domstolen befogenheten att försäkra att den tillämpades på ett korrekt
sätt. Detta alternativ diskuterades vid upprepade tillfällen under årens lopp och föreslogs igen
under Europeiska rådets möte i Köln 1999.

UTFORMNINGSPROCESSEN

Det grundläggande innehållet i stadgan utformades med utgångspunkt i slutsatserna från
mötet i Köln, enligt vilka huvudsyftet med stadgan var att göra den dominerande betydelse
och relevans som de grundläggande rättigheterna har mer synlig för EU-medborgarna. De
största inspirationskällorna för de som utformade stadgan var den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och medlemsstaternas
gemensamma konstitutionella traditioner, som gemenskapslagstiftningens allmänna principer.
Dessutom var även den europeiska sociala stadgan (ett av Europarådets fördrag) och
gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter inspirationskällor, i den
mån att de inte bara upprättade handlingsmål.
Sammansättningen av det organ som skulle utforma stadgan fastställdes vid Europeiska rådets
möte i Tammerfors 1999. Organet, som kallades ”konventet”, omfattade som fullvärdiga
medlemmar 15 företrädare för de då 15 medlemsstaternas stats- och regeringschefer,
en företrädare för kommissionens ordförande, 16 ledamöter av Europaparlamentet och
30 ledamöter från nationella parlament (två från varje parlament). Dessutom beviljades
observatörsstatus till två företrädare från domstolen och två företrädare från Europarådet,
inbegripet en från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Andra EU-organ
(såsom Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och ombudsmannen) såväl som
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andra organ, samhällsgrupper och experter, kunde bjudas in för att få framföra sin åsikt,
men var inte direkt delaktiga i utformningsprocessen. Genom att den övervägande delen av
företrädarna var från de nationella parlamenten och Europaparlamentet säkerställde man att
åsikter från medborgarna och det civila samhället företräddes. Konventets sammansättning och
arbetsmetoder utgjorde en modell för konventet om Europas framtid (1.1.4).

INNEHÅLL

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är uppdelad i sju avdelningar. I sex av
dem finns förteckningar över specifika typer av rättigheter medan den sista klargör stadgans
tillämpningsområde och de principer som styr hur den tolkas. Ett av stadgans viktiga särdrag
utgörs av det nyskapande sätt på vilket rättigheterna grupperats, eftersom det frångår den
traditionella åtskillnaden mellan å ena sidan medborgerliga och politiska rättigheter och å andra
sidan ekonomiska och sociala rättigheter. Samtidigt gör stadgan åtskillnad mellan rättigheter
och principer. De senare ska, enligt artikel 52.5 tillämpas genom ytterligare lagstiftning och bara
ha betydelse för domstolarna i fall som rör tolkningen av och lagligheten hos sådana lagar.
Den väsentliga delen av stadgan är uppdelad enligt följande:
Avdelning I (”Värdighet”) upprätthåller rättigheterna till mänsklig värdighet, liv och personlig
integritet, och bekräftar förbudet mot tortyr och slaveri.
Avdelning II (”Friheter”) upprätthåller rätten till frihet och respekt för privat- och familjeliv,
rätten att ingå äktenskap och bilda familj, samt tanke-, samvets- och religionsfriheten och
yttrande- och mötesfriheten. Den bekräftar också skyddet av rätten till utbildning, arbete,
egendom och asyl.
Avdelning III (”Jämlikhet”) bekräftar principen om jämlikhet och icke-diskriminering såväl som
respekten för kulturell, religiös och språklig mångfald. Den beviljar också särskilt skydd av
rättigheterna för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Avdelning IV (”Solidaritet”) säkerställer skyddet av arbetstagares rättigheter, inbegripet
förhandlingsrätten och rätten till kollektiva åtgärder samt rätten till rättvisa arbetsförhållanden.
Den erkänner också ytterligare rättigheter och principer såsom tillgången till social trygghet,
rätten till hälso- och sjukvård och principerna för miljö- och konsumentskydd.
Avdelning V (”Medborgarnas rättigheter”) innehåller en förteckning över unionsmedborgarnas
rättigheter. Där ingår rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet och i kommunala val, rätten
till god förvaltning, till att göra framställningar och till tillgång till handlingar, diplomatiskt
skydd samt rörelse- och uppehållsfrihet (2.1.1).
Avdelning VI (”Rättskipning”) bekräftar rätten till ett effektivt rättsmedel och till opartisk
domstol, laglighet och proportionalitet i fråga om brott och rätten att inte bli dömd eller straffad
två gånger för samma brott.
Samtidigt som stadgan till största delen bekräftar rättigheter som redan fanns i medlemsstaterna
och som har erkänts vara en del av de allmänna principerna för unionens lagstiftning, är den
också innovativ i vissa avseenden. Till exempel anges nu uttryckligen funktionsnedsättning,
ålder och sexuell läggning som förbjudna grunder för diskriminering. I stadgan inkluderas
dessutom vissa ”moderna” rättigheter, vilket illustreras av förbudet mot reproduktiv kloning av
människor.
Stadgans viktigaste värde ligger däremot inte i dess innovativa karaktär, utan i det uttryckliga
erkännandet av den centrala roll som de grundläggande rättigheterna spelar i EU:s rättsordning.
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Följaktligen medger stadgan uttryckligen att unionen är ett samhälle med rättigheter och
värderingar, och att medborgarnas grundläggande rättigheter utgör EU:s kärna.

TILLÄMPNINGS- OCH TOLKNINGSOMRÅDE

Avdelning VII i stadgan innehåller några allmänna bestämmelser som rör dess tolkning och
tillämpning.
Den personkrets som omfattas av stadgans tillämpningsområde kan vara väldigt stor. De
flesta av rättigheterna som erkänns i den beviljas ”alla”, oavsett nationalitet eller status. Vissa
rättigheter beviljas däremot bara medborgare (i synnerhet de flesta rättigheterna i avdelning V),
medan andra snarare är relevanta för tredjelandsmedborgare (till exempel rätten till asyl) eller
särskilda personkategorier (såsom arbetstagare).
Stadgans materiella tillämpningsområde anges uttryckligen i artikel 51, där det fastställs att
dess bestämmelser enbart riktar sig till unionens institutioner och organ samt till medlemsstater
när dessa agerar för att tillämpa unionsrätten (2.1.2). Denna bestämmelse används för att dra
gränserna mellan stadgans och de nationella konstitutionernas tillämpning. Stadgan är inte
bindande för staterna såvida de inte agerar för att tillämpa EU-lagstiftning. Dessutom utvidgar
inte stadgan unionens makt eller befogenheter. Den säkerställer att antagandet av stadgan i sig
självt inte ökar unionens makt på bekostnad av medlemsstaternas.
Ytterligare bestämmelser som bekräftar vikten av nationella konstitutionella traditioner och
nationell lagstiftning finns i artiklarna 52 och 53. Enligt artikel 52 måste grundläggande
rättigheter tolkas i linje med medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner såväl
som med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna samt ta största hänsyn till nationell lagstiftning och praxis. I artikel 53
anges tydligt att stadgan inte kan inskränka eller inkräkta på det skydd av grundläggande
rättigheter som redan föreskrivs av unionsrätten, internationell rätt (inbegripet framförallt den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna) och medlemsstaternas författningar.
Även om stadgan omfattar flera rättigheter beviljas inte dessa obegränsat skydd. I artikel 52
ges det utrymme för begränsningar av utövandet av rättigheter, så länge de föreskrivs i lag,
är förenliga med det väsentliga innehållet i rättigheten i fråga och är proportionerliga och
nödvändiga för att skydda andras rättigheter eller det allmänna intresset. Medan vissa rättigheter
utformats i absoluta termer, beviljas andra endast i enlighet med unionslagstiftning och nationell
lagstiftning och praxis, vilket innebär att omfattningen av sådana rättigheter kan begränsas
ytterligare.
Stadgan är lika tillämplig i alla Europeiska unionens medlemsstater. Trots att ett protokoll
har antagits för att klargöra stadgans tillämpning i Förenade kungariket och Polen begränsar
eller utesluter den inte sin påverkan på dessa medlemsstaters rättsordningar, vilken uttryckligen
erkänts av domstolen [mål C-411/10, N.S.].

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Genast efter att domstolen erkänt gemenskapsrättens företräde framför nationell lagstiftning,
betonade Europaparlamentet risken för att den nya doktrinen skulle kunna undergräva de
mänskliga rättigheterna då dessa skyddas av nationella författningar.
År 1977 antog parlamentet, rådet och kommissionen en gemensam deklaration om
grundläggande rättigheter, i vilken de åtar sig att respektera grundläggande rättigheter i
utövandet av sina befogenheter. Dessutom antog parlamentet år 1979 en resolution där man
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föreslog att Europeiska gemenskapen skulle ansluta sig till den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Utkastet till fördraget om upprättande av Europeiska unionen (1.1.2) från 1984 angav att
unionen måste skydda individens värdighet och bevilja alla som omfattas av dess jurisdiktion
de grundläggande rättigheterna och friheterna som härleds från de nationella författningarnas
gemensamma principer och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. I utkastet planerades också unionens anslutning
till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.
I april 1989 proklamerade parlamentet förklaringen om de grundläggande fri- och rättigheterna.
De påföljande försöken att bevilja denna deklaration status som ett lagligt bindande dokument
misslyckades dock.
År 1997, efter antagandet av Amsterdamfördraget, uppmanade parlamentet återigen
till antagandet av en bindande stadga om de grundläggande rättigheterna. Under den
utformningsprocess som ledde till antagandet av stadgan antog parlamentet flera resolutioner
där det framhöll att detta instrument borde göras rättsligt bindande genom att det införlivas i
fördragen. Efter det att stadgan högtidligt förklarats uttryckte parlamentet sin besvikelse över
dess icke-bindande natur och uppmanade än en gång till att den skulle införlivas i fördragen på
ett rättsligt bindande sätt.
Sarah Sy
06/2017
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