
 

 

 

 

Viedeň/Štrasburg 22. júna 2016 

Nový praktický sprievodca prístupom k spravodlivosti v európskom 

práve 

Dňa 22. júna 2016 zverejnili Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 

a Európsky súd pre ľudské práva príručku o európskom práve v oblasti prístupu 

k spravodlivosti. 

„Prístup k spravodlivosti nie je len právom. Je aj hlavným prostriedkom, ktorý umožňuje, 

aby sa ostatné základné práva stali skutočnosťou,” povedal riaditeľ FRA Michael O’Flaherty. 

„Tento praktický sprievodca predstavuje kľúčový právny zdroj určený právnikom, ktorý im 

pomôže aktívne podporovať všetkých, ktorí sa stretávajú s prekážkami, v úplnom a 

účinnom využívaní prístupu k spravodlivosti.“ 

„V tejto príručke sú zhrnuté hlavné zásady prístupu k spravodlivosti vyplývajúce 

z rozsiahleho súboru európskeho práva a európskej judikatúry,“ uviedol predseda 

Európskeho súdu pre ľudské práva Guido Raimondi. „Poskytnutie jednoducho použiteľných 

informácií o hlavných štandardoch v Európe znamená veľkú pomoc pre právnikov v ich 

úsilí zabezpečiť náležitú podporu, spravodlivý súd a prístup k účinným prostriedkom 

nápravy pre každého, kto sa domáha spravodlivosti.“ 

Príručka o európskom práve v oblasti prístupu k spravodlivosti je komplexným 

sprievodcom európskym právom v tejto oblasti. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť a zlepšiť 

znalosti o relevantných štandardoch stanovených Európskou úniou a Radou Európy najmä 

prostredníctvom judikatúry Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Táto príručka je určená na pomoc sudcom, prokurátorom a právnikom zúčastňujúcim sa 

súdnych konaní v členských štátov EÚ a Rady Európy pri riešení právnych problémov 

súvisiacich s prístupom k spravodlivosti. Užitočná bude aj pre mimovládne organizácie a 

iné orgány, ktoré pomáhajú jednotlivcom v prístupe k spravodlivosti. 

Publikácia je zameraná hlavne na civilné a trestné právo. Venuje sa otázkam ako je 

spravodlivé a verejné konanie pred nezávislým a nestranným súdom; právna pomoc; 

právo poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať; právo na účinný prostriedok 

nápravy; dĺžka konania a ďalšie prekážky v prístupe k spravodlivosti. Skúma tiež prístup 

k spravodlivosti vo vybraných oblastiach: obete trestných činov; osoby so zdravotným 

postihnutím; väzni a osoby vo vyšetrovacej väzbe; environmentálne právo; a elektronická 

justícia. 

Príručka je k dispozícii v angličtine a vo francúzštine. Ďalšie jazykové verzie sa pripravujú. 

Uverejnenie príručky sa uskutoční počas prvého Fóra o základných právach, ktoré 

organizuje agentúra FRA vo Viedni. Na tomto štvordňovom podujatí na vysokej úrovni sa 

stretnú predstavidelia politiky, osobnosti ovplyvňujúce verejnú mienku a ľudia z praxe, 

aby rokovali o nových spôsoboch riešenia výziev v oblasti základných práv v Európe. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: 

 media@fra.europa.eu; tel. +43 1 580 30 642. Pravidelné informácie o práci 

agentúry FRA si môžete objednať na adrese: info@fra.europa.eu 

 echrpress@echr.coe.int; tel. +33 3 90 21 42 08. Príjem tlačových správ súdov si 

môžete objednať na adrese: www.echr.coe.int/RSS/en alebo nás sledujte na 

twitteri pod @ECHRpress a @ECHRPublication. 

Poznámky pre redaktorov: 

 Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) poskytuje inštitúciám 

a členským štátom EÚ poradenstvo založené na dôkazoch, ktorým pomáha 

zabezpečiť ochranu základných práv ľudí žijúcich v EÚ. www.fra.europa.eu. 
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 Európsky súd pre ľudské práva založili členské štáty Rady Európy v Štrasburgu 

v roku 1959 s cieľom riešiť prípady údajného porušovania Európskeho dohovoru o 

ľudských právach z roku 1950. Rozhodnutia, rozsudky a ďalšie informácie o tomto 

súde môžete nájsť na www.echr.coe.int. 

http://www.echr.coe.int/

