
 

 
 

 

Wien/Strasbourg, 22. juni 2016 

Ny praktisk håndbog om adgang til domstolsprøvelse inden for EU-
retten 

Den 22. juni 2016 udgav Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en praktisk 
håndbog i EU-ret vedrørende adgang til domstolsprøvelse. 

"Adgang til domstolsprøvelse er ikke kun en rettighed i sig selv. Det er også en vigtig 
katalysator for at håndhæve andre grundlæggende rettigheder," siger direktøren for FRA, 
Michael O'Flaherty. "Denne praktiske vejledning udgør en juridisk nøgleressource for 
retlige aktører og hjælper dem med aktivt at støtte alle, der er forhindret i fuldt ud og 
effektivt at nyde godt af adgangen til domstolsprøvelse." 

"I denne vejledning redegøres der for centrale principper om adgang til domstolsprøvelse, 
idet der trækkes på en betydelig mængde EU-lovgivning og -retspraksis," siger formanden 
for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Guido Raimondi. "Tilvejebringelse af 
letforståelige oplysninger om de overordnede standarder i Europa vil i høj grad hjælpe 
retlige aktører med at sikre, at alle, der ønsker at få en sag prøvet ved domstolene, får en 
retfærdig rettergang og adgang til effektive retsmidler." 

Håndbog i EU-ret vedrørende adgang til domstolsprøvelse er en omfattende vejledning til 
EU-ret på dette område. Formålet er at øge bevidstheden om og forbedre kendskabet til 
relevante standarder, som er fastlagt af den Europæiske Union og Europarådet, især 
gennem Domstolens og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. 

Denne håndbog skal bistå dommere, anklagere og retlige aktører, som er involveret i en 
retssag i EU's og Europarådets medlemsstater, i forbindelse med retlige spørgsmål 
vedrørende adgang til domstolsprøvelse. Den vil også være nyttig for ikkestatslige 
organisationer og andre organer, der bistår enkeltpersoner med at få adgang til 
domstolsprøvelse. 

Håndbogens primære fokus er civil- og strafferet. Den indeholder emner såsom retfærdig 
og offentlig rettergang ved en uafhængig og upartisk domstol, retshjælp, retten til at blive 
rådgivet, forsvaret og repræsenteret, retten til effektive retsmidler, sagsbehandlingstid og 
andre begrænsninger i adgangen til domstolsprøvelse. Derudover undersøges adgangen 
til domstolsprøvelse på udvalgte områder: ofre for forbrydelser, personer med handicap, 
fanger og varetægtsfængslede, miljøret og e-justice. 

Håndbogen er tilgængelig på engelsk og fransk. Andre sprogversioner vil foreligge på et 
senere tidspunkt. 

Håndbogen lanceres ved det første forum for grundlæggende rettigheder, som afholdes af 
FRA i Wien. Denne begivenhed på højt plan, som løber over fire dage, bringer politiske 
beslutningstagere, meningsdannere og græsrødder sammen for at diskutere nye veje til 
at håndtere Europas udfordringer vedrørende grundlæggende rettigheder. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

• media@fra.europa.eu, tlf. +43 1 580 30 642. Hvis du vil holde dig opdateret om 
FRA's arbejde, er du velkommen til at kontakte: info@fra.europa.eu. 

• echrpress@echr.coe.int, tlf. +33 3 90 21 42 08. Hvis du ønsker at modtage 
pressemeddelelser fra Domstolen, kan du tilmelde dig 
her: www.echr.coe.int/RSS/en, eller følge os på Twitter @ECHRpress og 
@ECHRPublication. 
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Bemærkninger til redaktører: 
• Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) yder 

evidensbaseret rådgivning til EU-institutionerne og medlemsstaterne, hvilket er 
med til at sikre beskyttelse af EU-borgernes grundlæggende rettigheder. 
www.fra.europa.eu. 

• Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev oprettet i Strasbourg af 
Europarådets medlemmer i 1959 for at tage stilling til påståede krænkelser af den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder af 1950. Afgørelser, domme og yderligere oplysninger om 
Domstolen findes på www.echr.coe.int. 
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