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Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο
ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών. Επίσης, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει εδώ και καιρό συμβάλει
σημαντικά στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο εσωτερικό της ΕΕ. Από την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής ̈ Ένωσης, που κατέστη νομικά δεσμευτικός, έχει διευρύνει αυτή τη νομική βάση.

Νομική βάση

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα κύρια επιτεύγματα του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ευρωπαϊκές Συνθήκες
δεν περιείχαν γραπτό κατάλογο των δικαιωμάτων αυτών, αλλά έκαναν μόνο αναφορά στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ). Οι Συνθήκες περιείχαν επίσης αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως
προκύπτουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών ως γενικές αρχές
του κοινοτικού δικαίου. Επιπλέον, με την πάροδο του χρόνου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνέβαλε σημαντικά με τη νομολογία του στην ανάπτυξη και στον σεβασμό των
θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Με την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας στα τέλη του 2009 η κατάσταση έχει αλλάξει
σημαντικά, αφού η ΕΕ διαθέτει ένα Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που είναι πλέον
νομικά δεσμευτικός. Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι
«η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που
ανήκουν σε μειονότητες».
Το άρθρο 6 ΣΕΕ προβλέπει ότι:
«Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης […], όπως προσαρμόσθηκε στις 12
Δεκεμβρίου 2007, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες».
«Η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών».
«Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως
απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των
γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης».
Το άρθρο 7 ΣΕΕ επαναλαμβάνει διάταξη που ήδη υφίσταται στο πλαίσιο της προηγούμενης
Συνθήκης της Νίκαιας και η οποία προβλέπει μηχανισμό πρόληψης σε περίπτωση ύπαρξης
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«σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης» από κράτος μέλος των αξιών του άρθρου 2 ΣΕΕ,
καθώς και μηχανισμό επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης «σοβαρής και διαρκούς
παραβίασης» από κράτος μέλος των ίδιων αυτών αξιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τόσο
δικαίωμα πρωτοβουλίας, με το οποίο μπορεί να ζητήσει την ενεργοποίηση του πρώτου από
αυτούς τους μηχανισμούς, όσο και δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου, καθώς πρέπει να δώσει
την έγκρισή του για την εφαρμογή αυτών των μηχανισμών.
Αναφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου και στις θεμελιώδεις ελευθερίες περιέχεται επίσης στις
διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης (άρθρο 21 ΣΕΕ). Το άρθρο 67 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι «η Ένωση συγκροτεί χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των
διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών».
Ορισμένες διατάξεις της συνθήκης κατοχυρώνουν επίσης ειδικά δικαιώματα. Πρόκειται κυρίως
για το άρθρο 8 ΣΛΕΕ σχετικά με την ισότητα ανδρών και γυναικών και το άρθρο 10 σχετικά
με την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Το άρθρο 15 ΣΛΕΕ, που επαναλαμβάνει διάταξη της προηγούμενης Συνθήκης της Νίκαιας,
καθιερώνει για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κράτους μέλους το δικαίωμα πρόσβασης σε
έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Το άρθρο 16 ΣΛΕΕ
κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιτεύγματα

Α. Η νομολογία του Δικαστηρίου
Το Δικαστήριο έχει εδώ και καιρό υπογραμμίσει την ανάγκη για σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων κάθε ατόμου. Η ευρύτατη νομολογία του ορίζει κανόνες προστασίας στηριζόμενη
σε ένα σύνολο πηγών δικαίου: τις διατάξεις των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· τις ευρωπαϊκές συμβάσεις στις οποίες κάνουν αναφορά
οι Συνθήκες — πρόκειται κυρίως για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τη Σύμβαση της Γενεύης
του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων· τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως προκύπτουν
από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών· και τις διεθνείς νομικές πράξεις
συμβαλλόμενα μέρη των οποίων είναι τα κράτη μέλη, καθώς και αυτές συμβαλλόμενο μέρος
των οποίων είναι η ΕΕ.
Το Δικαστήριο εξετάζει τόσο τη συμβατότητα της νομοθεσίας της ΕΕ με τα θεμελιώδη
δικαιώματα όσο και τη συμβατότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από τα
κράτη μέλη κατ' εφαρμογήν ή στα πλαίσια του δικαίου της ΕΕ.
Η νομολογία του Δικαστηρίου αναπτύχθηκε κυρίως στο πλαίσιο της έκδοσης προδικαστικών
αποφάσεων (άρθρο 267 ΣΛΕΕ).
Β. Ο χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο Χάρτης (1.1.6) διακηρύχθηκε από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στις 7
Δεκεμβρίου 2000 κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας και εν συνεχεία επιβεβαιώθηκε
και τροποποιήθηκε το 2007. Από τον Δεκέμβριο του 2009, ο Χάρτης κατέστη νομικά
δεσμευτικός και έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ.
Τα δικαιώματα που ορίζει δεν είναι νέα: ο Χάρτης βασίζεται στο «ισχύον δίκαιο», δηλαδή
συγκεντρώνει σε ένα έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζουν ήδη οι κοινοτικές
Συνθήκες, οι κοινές συνταγματικές αρχές των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οι κοινωνικοί χάρτες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.1.6.pdf
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Ωστόσο, το κείμενο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που προκύπτουν από τις τρέχουσες
και τις μελλοντικές εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορίας ή τη γενετική μηχανική,
κατοχυρώνοντας δικαιώματα όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή
τα δικαιώματα σε σχέση με τη βιοηθική. Ανταποκρίνεται επίσης στις σύγχρονες απαιτήσεις
για διαφάνεια και αμεροληψία στη λειτουργία της κοινοτικής διοίκησης, ενσωματώνοντας το
δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση και το δικαίωμα της πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και
συνοψίζοντας τα βασικά στοιχεία της νομολογίας του Δικαστηρίου στον εν λόγω τομέα.
Ο Χάρτης συγκεντρώνει στο ίδιο κείμενο όλα τα δικαιώματα των προσώπων. Εφαρμόζει
έτσι την αρχή του αδιαιρέτου των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καταργεί τη διάκριση που
έκαναν μέχρι τότε ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα μεταξύ ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων,
αφενός, και οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αφετέρου, και απαριθμεί όλα τα
δικαιώματα ομαδοποιημένα βάσει ορισμένων βασικών αρχών: της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
των θεμελιωδών ελευθεριών, της ισότητας, της αλληλεγγύης, των δικαιωμάτων των πολιτών
και της δικαιοσύνης.
Ο Χάρτης αποσκοπεί μόνο στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών έναντι
των πράξεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών κατά την εφαρμογή
των Συνθηκών της Ένωσης. Ένα πρωτόκολλο προβλέπει ορισμένα μέτρα παρέκκλισης για το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, το πεδίο όμως εφαρμογής του δεν είναι σαφές.
Γ. Προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ)
Η Σύμβαση αυτή, που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1950 και
συμπληρώθηκε από ορισμένο αριθμό πρωτοκόλλων, αποτελεί βασικό κείμενο στον τομέα
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Σύμβαση χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αφορά
δικαιώματα και ελευθερίες και αποτελείται από 17 άρθρα και το δεύτερο μέρος περιγράφει
τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, το οποίο εδρεύει στο Στρασβούργο. Το Δικαστήριο παρήγαγε ευρύτατη
νομολογία που αποσαφηνίζει τα διάφορα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην ΕΣΔΑ. Σε
αυτά συμπεριλαμβάνονται το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2), η απαγόρευση των βασανιστηρίων
(άρθρο 3) και η απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας (άρθρο 4).
Η ΕΕ, ως Ένωση, δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της ΕΣΔΑ. Ωστόσο όλα τα κράτη μέλη
της είναι συμβαλλόμενα μέρη της. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι η ΕΕ προσχωρεί
στην ΕΣΔΑ, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η ΕΕ, όπως ακριβώς σήμερα τα κράτη μέλη
της, θα υποβάλλεται, όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στον έλεγχο
μιας νομικής οντότητας που δεν ανήκει στην ΕΕ και η οποία εξειδικεύεται στην προστασία
των θεμελιωδών δικαιωμάτων: δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αυτή η προσχώρηση θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες — αλλά και σε υπηκόους
τρίτων χωρών που διαμένουν στο έδαφος της ΕΕ — να αμφισβητούν απευθείας ενώπιον του
Δικαστηρίου, με βάση τις διατάξεις της ΕΣΔΑ, τις νομικές πράξεις που εγκρίνονται από την ΕΕ
υπό όρους ίδιους με αυτούς που ισχύουν για τις νομικές πράξεις των κρατών μελών της.
Οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ είναι εν εξελίξει μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τον Ιούλιο του 2013, η Επιτροπή υπέβαλε στο
Δικαστήριο ερώτημα σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου συμφωνίας προσχώρησης με τις
Συνθήκες. Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο
συμφωνίας για την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ δεν συνάδει προς το δίκαιο της ΕΕ
(γνώμη 2/13).
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Δ. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Ο Οργανισμός αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων
Ρατσισμού και Ξενοφοβίας που δημιουργήθηκε το 1977. Κύριος στόχος του Παρατηρητηρίου
ήταν να παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο πληροφορίες σχετικά με τα φαινόμενα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας
και του αντισημιτισμού, προκειμένου να τα βοηθά στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και στη
χάραξη κατάλληλων πολιτικών. Ο Οργανισμός δημιουργήθηκε με κανονισμό του Συμβουλίου
τον Φεβρουάριο του 2007[1]. Άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2007 και εδρεύει στη Βιέννη.
Στόχος του Οργανισμού είναι να παρέχει στα θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη της ΕΕ
βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός δεν
είναι αρμόδιος να επεξεργάζεται ατομικές καταγγελίες ούτε να λαμβάνει αποφάσεις στον τομέα
των ρυθμίσεων, ούτε είναι αρμόδιος να επιβλέπει την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
στα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 7 ΣΕΕ. Ένα πολυετές πλαίσιο πενταετούς
διάρκειας ορίζει τους τομείς της δράσης του. Τα καθήκοντα του Οργανισμού περιλαμβάνουν
κυρίως τη συλλογή, την ανάλυση, τη διάδοση και την αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών
και στοιχείων, την πραγματοποίηση ερευνών και επιστημονικών μελετών, την εκπόνηση
προπαρασκευαστικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας και τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και θεματικών εκθέσεων.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Α. Γενική στάση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδιδε ανέκαθεν μεγάλη σημασία στον σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην Ένωση. Από το 1993 οργανώνει κάθε χρόνο συζήτηση και εγκρίνει ψήφισμα
για το ζήτημα αυτό βάσει έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον, ενέκρινε διάφορα ψηφίσματα σχετικά με συγκεκριμένα
ζητήματα που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη.
Β. Ειδικές ενέργειες
Το ΕΚ ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα της κωδικοποίησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε
ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Το ΕΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δήλωση αρχής σχετικά
με τον καθορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων η οποία εγκρίθηκε από τα τρία πολιτικά
θεσμικά όργανα της Ένωσης (Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) στις 5 Απριλίου 1977 και
επεκτάθηκε το 1989. Το 1994 ενέκρινε κατάλογο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγγυάται
η Ένωση. Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην εκπόνηση του Χάρτη καθιστώντας τον «μία από
τις συνταγματικές προτεραιότητές του» και ορίζοντας τις απαιτήσεις του, συγκεκριμένα ότι το
έγγραφο:
— πρέπει να έχει πλήρως νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω της ενσωμάτωσής του

στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ένας Χάρτης που δεν θα ήταν παρά μια
μη δεσμευτική δήλωση και θα περιοριζόταν στην απλή απαρίθμηση υφιστάμενων
δικαιωμάτων θα διέψευδε τις θεμιτές προσδοκίες των πολιτών»)· για το λόγο αυτό, το
Κοινοβούλιο ζήτησε την ενσωμάτωση του Χάρτη στη Συνθήκη της Νίκαιας και πλέον την
ενσωμάτωσή του στη νέα Συνταγματική Συνθήκη·

— θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αδιαίρετα, επεκτείνοντας το
πεδίο εφαρμογής του Χάρτη σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και
σε όλες τις πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμπίπτουν στον δεύτερο και

[1]Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007, 15 Φεβρουαρίου 2007, ΕΕ L 53 της 22.2.2007.
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τον τρίτο πυλώνα στο πλαίσιο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που της παραχωρούν
οι Συνθήκες.

Τέλος, το Κοινοβούλιο κάλεσε τακτικά την ΕΕ να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ, τονίζοντας ότι η
προσχώρηση αυτή δεν θα επικάλυπτε τον ρόλο του Χάρτη που τώρα έχει καταστεί δεσμευτικός.
Ζήτησε επανειλημμένως τη σύσταση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Σε δύο ψηφίσματα του 2014, το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης τη δημιουργία ενός «μηχανισμού
της Κοπεγχάγης», δηλαδή ενός αποτελεσματικότερου εργαλείου με το οποίο θα διασφαλίζεται
ότι τα κράτη μέλη σέβονται αποτελεσματικά τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και τις
απαιτήσεις της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στις 25 Οκτωβρίου 2016, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε ψήφισμα που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Sarah Sy
04/2017
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