
 

 
 

 

Dunaj/Strasbourg, 22. junij 2016 

Nov praktični vodnik o dostopu do pravnega varstva po evropskem 
pravu 

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Evropsko sodišče za 
človekove pravice 22. junija 2016 objavljata praktični priročnik o evropskem 
pravu v zvezi z dostopom do pravnega varstva. 

„Pravica do pravnega varstva ni samo pravica sama po sebi. Je tudi ključni dejavnik, ki 
omogoča uresničevanje drugih temeljnih pravic,” je dejal direktor agencije FRA Michael 
O’Flaherty. „Ta praktični vodnik je za pravosodne delavce ključni pravni vir, s katerim si 
lahko pomagajo pri dejavni podpori vsem tistim, ki pri polnem in učinkovitem uveljavljanju 
dostopa do pravnega varstva naletijo na ovire.“ 

„V priročniku so povzeta ključna načela dostopa do pravnega varstva, ki temeljijo na 
obsežnem evropskem pravu in sodni praksi,“ je pojasnil predsednik Evropskega sodišča 
za človekove pravice Guido Raimondi. „Preproste informacije o glavnih evropskih 
standardih bodo pravosodnim delavcem v veliko pomoč pri zagotavljanju ustrezne 
podpore, poštenega sojenja in dostopa do učinkovitih pravnih sredstev vsem, ki iščejo 
pravico.“ 

Priročnik o evropskem pravu v zvezi z dostopom do pravnega varstva je izčrpen vodnik o 
evropski zakonodaji na tem področju. Njegov namen je ozaveščati in izboljšati poznavanje 
ustreznih standardov Evropske unije in Sveta Evrope, zlasti prek sodne prakse Sodišča 
Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. 

Zasnovan je kot pomoč sodnikom, tožilcem in pravosodnim delavcem, ki se v državah 
članicah EU in Sveta Evrope ukvarjajo s pravdnimi spori v zvezi z dostopom do pravnega 
varstva. Koristil bo tudi nevladnim organizacijam in drugim organom, ki posameznikom 
pomagajo pri dostopu do pravnega varstva. 

V publikaciji je zlasti obravnavano civilno in kazensko pravo. Zajeta so vprašanja, kot so 
pravična in javna obravnava pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, pravna pomoč, 
pravica do svetovanja, obrambe in zastopanja, pravica do učinkovitega pravnega sredstva, 
trajanje postopka in druge omejitve dostopa do pravnega varstva. Poleg tega se preučuje 
dostop do pravnega varstva na izbranih področjih, kot so žrtve kaznivih dejanj, invalidi, 
zaporniki in priporniki v predkazenskem postopku, okoljsko pravo in e-pravosodje. 

Priročnik je trenutno na voljo v angleščini in francoščini. Sledile bodo tudi druge jezikovne 
različice. 

Priročnik bo predstavljen na prvem forumu o temeljnih pravicah, ki ga agencija FRA 
organizira na Dunaju. Ta štiridnevni dogodek na visoki ravni bo povezal oblikovalce 
politike, oblikovalce javnega mnenja in delavce iz stroke v razpravi o novih načinih 
spopadanja Evrope z izzivi v zvezi s temeljnimi pravicami. 

Za več informacij se obrnite na službo za odnose z mediji pri agenciji FRA: 

• media@fra.europa.eu; tel. št. +43 158030642. Če želite prejemati redne 
informacije o delu agencije, se obrnite na: info@fra.europa.eu. 

• echrpress@echr.coe.int; tel. št. +33 390214208. Če želite prejemati sporočila za 
javnost Sodišča, se nanje naročite tukaj: www.echr.coe.int/RSS/en ali nas 
spremljajte na Twitterju: @ECHRpress in @ECHRPublication. 

Sporočilo urednikom: 
• Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) pripravlja mnenja na 

podlagi dokazov za institucije in države članice EU ter pomaga zagotavljati 
spoštovanje temeljnih pravic ljudi, ki živijo v EU. www.fra.europa.eu. 
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• Evropsko sodišče za človekove pravice so leta 1959 ustanovile države članice 
Sveta Evrope, da bi odločalo o domnevnih kršitvah na podlagi Evropske konvencije 
o človekovih pravicah iz leta 1950. Odločbe, sodbe in dodatne informacije o njem 
so na voljo na spletni strani www.echr.coe.int. 

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

