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Karla Zambrano González* 

 

L’article 53 de la Carta dels Drets Fonamentals 
de la Unió Europea sobre el nivell de protecció 

 

DIAPOSITIVA 1 

Hola, benvinguts. Soc Karla Zambrano i en 
aquest vídeo, parlaré del nivell de protecció de la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. 

 

DIAPOSITIVA 2 

En primer lloc, coneixerem a què es refereix el 
nivell de protecció. Així, l’article 53 de la Carta dels 
Drets Fonamentals de la Unió Europa indica:  

«Que ninguna de les disposicions de la present 
Carta podrà interpretar-se com a limitativa o lesiva 
dels drets humans i llibertats fonamentals 
reconeguts, en el seu respectiu àmbit d’aplicació.  

Bé siga, pel Dret de la Unió, el Dret 
internacional i els Convenis internacionals dels 
quals són part la Unió Europea o tots els seus 
Estats membres.  

 

 

 

Investigadora Contractada Postdoctoral de Dret Internacional Públic. Universitat de València 

(Espanya). 



2 

 

 

En particular, el Conveni Europeu per a la 
Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals, així ́ com per les constitucions dels 
Estats membres». 

De la lectura d’aquest precepte, convé destacar 3 
elements essencials:  

En primer lloc, que la interpretació dels drets 
fonamentals de la carta no haurà de lesionar o 
limitar altres drets.  

En segon lloc, que aquests drets hauran d’haver 
sigut prèviament reconeguts per la Unió Europea o 
la totalitat dels seus Estats membres i, en tercer 
lloc, que hem de tindre en compte  especialment al 
Conveni Europeu de Drets Humans i a les 
constitucions dels Estats membres.  

Com veiem, l’objectiu principal d’aquest article no 
és un altre que mantindre el nivell de protecció que 
ofereixen, actualment i en els seus respectius 
àmbits d’aplicació, el Dret de la Unió, el Dret dels 
Estats membres i el Dret Internacional. 

 

DIAPOSITIVA 3 

Actualment, existeix un determinat nombre 
d’instruments internacionals en matèria de drets 
humans que han sigut ratificats per la Unió Europea 
o els seus Estats Membres i que actuen com a 
normes de contingut mínim o de caràcter 
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interpretatiu. En aquest sentit, entre les 
convencions internacionals de major rellevància, 
destaquen:  

 

- el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 
(PIDCP), de 16 de desembre de 1966;  

- el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (PIDESC), de 16 de 
desembre de 1966;  

- la Convenció de Totes les Formes de 
Discriminació contra la Dona (CEDAW), de 18 
de desembre de 1979;  

- la Convenció Internacional sobre l’Eliminació 
de la Discriminació Racial (CIEDR), de 21 de 
desembre de 1965;  

- la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants, de 
10 de desembre de 1984 i el seu Protocol 
Facultatiu; 

- la Convenció sobre els Drets del Xiquet (CDN), 
de 20 de novembre de 1989 i els seus 3 
Protocols Facultatius ó;  

- la Convenció sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat (CDPD), de 13 de desembre 
de 2006 

A més, és precís assenyalar que nombrosos 
articles de la Carta dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea (CDFUE) reflecteixen disposicions 
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consagrades en instruments internacionals de drets 
humans.  

Per exemple, l’article 1 de la CDFUE sobre la 
Dignitat humana està estretament vinculat a 
l’art. 1 de l Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics; art. 1 del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals; art. 17 de la  
Convenció sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat; 

El mateix succeeix amb l’article 4 de la CDFUE 
sobre la Prohibició de la tortura i de les penes o 
els tractes inhumans o degradants ja que està 
vinculat a l’art. 7 del Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics; a la Convenció contra la Tortura; 
i a l’art. 15 de la  Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat… entre altres 

 

DIAPOSITIVA 4 

Ara bé, a nivell Europeu, hem de ser coneixedors 
d’altres instruments que poden aplicar-se en el si 
de la Unió Europea. Com hem vist, alguns, han 
sigut esmentats prèviament per l’article 53 de la 
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
però altres no.  

Com per exemple, la Carta Social Europea, el 
Conveni Europeu per a la Prevenció de la Tortura i 
de les Penes o Tractes Inhumans i Degradants, 
adoptat a Estrasburg, en 1987; el Conveni sobre la 
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lluita contra el Tràfic d’Éssers humans, adoptat a 
Varsòvia, en 2005; o el Conveni d’Istanbul sobre 
prevenció i lluita contra la violència contra les dones 
i la violència domèstica, de 2011 

 

DIAPOSITIVA 5 

El nivell de protecció, a més, ha donat joc en la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, sobretot referent a assumptes relacionats 
amb l’ordre europea de detenció i la prohibició de 
tractes cruels inhumans o degradants en el marc 
dels procediments privatius de llibertat, com els 
assumptes Dumitru-Tudor Dorobantu o Melloni; 
mentre que en la jurisdicció del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans (TEDH) ha arrelat en 
assumptes en els quals es discuteix la garantia de 
la tutela judicial efectiva com ha succeït en 
l’assumpte GIEM SRL i altres contra Itàlia o el 
reconeixement de sentències estrangeres en 
assumptes civils o mercantils en conjunció amb la 
tutela dels drets fonamentals, com l’assumpte 
Avontins vs. Letònia. 

 

DIAPOSITIVA 6 

Això és tot el que els havia de dir. Moltes 
gràcies per la vostra atenció. 


