
   
 
 
Obvestilo za javnost agencije FRA 

Dunaj/Bruselj, 6. decembra 2012 

Kriza je čas za izboljšanje dostopa do pravnega varstva 

Zmanjšanja proračunskih sredstev zaradi trenutne gospodarske krize ne smejo vplivati na 

zakonito pravico posameznika do dostopa do pravnega varstva. To je tema konference o 

temeljnih pravicah 2012, ki jo organizira Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA). 

Dogodek z naslovom „Pravno varstvo v času varčevanja – izzivi in priložnosti za dostop do 

pravnega varstva“ bo potekal v Evropskem parlamentu v Bruslju. Med ključnimi govorniki 

bodo predsednik Evropskega parlamenta, komisarka EU za pravosodje, temeljne pravice in 

državljanstvo ter visoka komisarka Organizacije združenih narodov za človekove pravice. 

Agencija FRA bo  ob tej priložnosti predstavila tudi novo poročilo, v katerem so obravnavane 

praktične ovire pri dostopanju do pravnega varstva v primerih diskriminacije. 

„Zaradi krize so obstoječe strukture, vključno s pravosodnimi sistemi, pod čedalje večjim pritiskom,“ 

opozarja predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz. „Čeprav se vsi spopadamo z dolgotrajno 

svetovno gospodarsko recesijo, ki vlade sili v ostra krčenja proračunskih sredstev, pa to nikakor ne bi 

smelo ogroziti vrednot, zagotovljenih v Lizbonski pogodbi,“ pravi Loucas Louca, ciprski minister za 

pravosodje in javni red. 

Višji nosilci odločanja, praktiki in strokovnjaki se bodo zbrali na konferenci, na kateri bodo 

proučevali obstoječe politike in razpravljali o prednostih in pomanjkljivostih različnih pravosodnih 

sistemov ter mehanizmih njihovega financiranja. Z izmenjavo obetavnih praks in inovativnih rešitev, 

ki bi jih bilo mogoče upoštevati v prihodnjem razvoju politik, kot je pregled zakonov o 

nediskriminaciji, ki ga bo kmalu opravila EU, bodo tudi opredelili, kako je mogoče krizo 

preoblikovati v priložnost za reformo. 

„Razmere so vse težje, v ranljivem položaju je čedalje več Evropejcev. Brezposelnost v EU je bila 

nazadnje tako velika pred več kot desetimi leti; zaradi množice brezposelnih in stagnacije rasti plač v 

številnih državah naraščata revščina in socialna izključenost,“ opozarja direktor agencije FRA 

Morten Kjaerum. „V času krize lahko iskanje grešnih kozlov privede do ksenofobije in drugih kršitev 

temeljnih pravic. Zato je potrebno zagotoviti več pomoči pri dostopu do pravnega varstva, ne pa 

manj. Ne le, da je zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev v teh težkih časih kršitvam človekovih 

pravic dejansko izpostavljenih več ljudi, temveč je tako početje tudi kratkoročno. Zagotavljanje 

dostopa do pravnega varstva za vse je kljucnega pomena, zatorej mora biti del vsake razprave o 

morebitnem zmanjšanju proračunskih sredstev.“ 

V novem poročilu agencije FRA z naslovom „Access to justice in cases of discrimination in the EU – 

Steps to further equality“ („Dostop do pravnega varstva v primerih diskriminacije v EU – ukrepi za 

zagotavljanje večje enakosti“) je bil na podlagi pogovorov, opravljenih na terenu, raziskan postopek 

iskanja pravnega varstva v primerih diskriminacije v osmih državah članicah EU. V poročilu je 

poudarjenih več praktičnih ovir, s katerimi se srečujejo pritožniki, predlagane pa so tudi nekatere 

rešitve. Predlogi vključujejo: 

 poenostavitev prezapletenih pritožbenih sistemov; 
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 zagotovitev večje uporabe nesodnih mehanizmov, saj lahko izboljšajo dostop do pravnega 

varstva, hkrati pa lahko znižajo splošne stroške pravosodnega sistema; 

 določitev strukture za minimalno podporo žrtvam, kot so pravno svetovanje in usmerjanje, ter 

svetovalcev za zagotavljanje psihološke podpore; 

 ozaveščanje o enakosti in raznolikosti za ustvarjanje kulture spoštovanja temeljnih pravic, v 

okviru katere se podpirajo vsi upravičeni zahtevki. 

Poročilo ravno tako navaja primere, , kako si različne države članice prizadevajo odpraviti težave v 

zvezi z dostopom do pravnega varstva. 

Poročilo je na voljo na naslovu: 

Access to justice in cases of discrimination in the EU: Steps to further equality (Dostop do pravnega 

varstva v primerih diskriminacije v EU: ukrepi za zagotavljanje večje enakosti) 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality. 
 

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: media@fra.europa.eu oziroma pokličite na:  

tel. številko: +43 1 58030642 

 

Opombe za urednike: 

 Naloga Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je nosilcem odločanja v EU in 

državah članicah zagotavljati nasvete, ki temeljijo na dokazih, s čimer prispeva k bolj 

ozaveščenim in vsebinsko prilagojenim razpravam ter politikam o temeljnih pravicah. 

 V skladu z zakonodajo EU, člena 21in 47Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 

zagotavljata pravico do nediskriminacije ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in 

nepristranskega sodišča, vključno z dostopom do sodnega varstva. 

 Ta dogodek podpirata Evropski parlament in ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije. 
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