
   
 
 
Прессъобщение на Агенцията на Европейския съюз за основните права 

Виена/Брюксел, 6 декември 2012 г. 

В период на криза е необходимо подобряване на достъпа до правосъдие 

Съкращенията в бюджетите в резултат на настоящата икономическа криза не следва да 

засягат законните права на лицата и правото на достъп до правосъдие. Това е темата на 

Конференцията за основните права през 2012 г., организирана от Агенцията на 

Европейския съюз за основните права (FRA). Организирана под надслов „Правосъдието 

в период на финансови ограничения — предизвикателства и възможности за достъп до 

правосъдие“, конференцията се провежда в Европейския парламент в Брюксел. Сред 

основните оратори ще бъдат председателят на Европейския парламент, Еврокомисарят 

по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството и върховният комисар 

на ООН за правата на човека. FRA ще представи също нов доклад, в който са разгледани 

практическите пречки за достъпа до правосъдие в случаи на дискриминация. 

„Кризата поставя под увеличаващ се натиск съществуващите структури, включително 

нашите правосъдни системи“, заявява Мартин Шулц, председател на Европейския парламент. 

„Въпреки че всички сме в период на продължително глобално забавяне на икономическия 

растеж, което принуждава правителствата да налагат строги бюджетни ограничения, в 

никакъв случай не следва да се правят компромиси с ценностите, гарантирани в Договора от 

Лисабон“, заявява Лукас Лука, кипърският министър на правосъдието и обществения ред. 

Високопоставени лица, отговорни за вземане на решения, специалисти и експерти ще се 

съберат на конференцията, за да разгледат съществуващите политики и да обсъдят силните и 

слабите страни на различните правосъдни системи и механизмите за тяхното финансиране. 

Също така те ще обсъдят как кризата може да бъде превърната във възможност за реформи 

чрез обмен на надеждни практики и иновативни решения, които могат да представляват основа 

за бъдещото развитие на политиките, например във връзка с предстоящото преразглеждане на 

законодателство за борба с дискриминацията на Европейския съюз (ЕС). 

„В тези все по-трудни времена все повече европейци са в уязвимо положение. Безработицата 

в ЕС е с най-високи равнища от повече от десетилетие и този фактор, както и ограничения 

растеж на заплатите, е причина за увеличаване на бедността и социалното изключване“, 

заявява директорът на FRA Мортен Кяерум. „В период на криза търсенето на изкупителни 

жертви може да доведе до ксенофобия и други нарушения на основните права. Поради това е 

необходима повече, а не по-малко помощ за достъп до правосъдие. Действително 

бюджетните ограничения в тези тежки времена не само излагат повече хора на нарушения 

на правата на човека, но и са недалновидни. Гарантирането на достъп до правосъдие за 

всички трябва да бъде основна тема при всяко обсъждане на евентуални бюджетни 

съкращения.“ 

В новия доклад на FRA „Достъп до правосъдие в случаи на дискриминация в ЕС — стъпки за 

постигане на по-голямо равенство“ се разглежда процесът на прибягване до правосъдие в 

случаи на дискриминация в осем държави членки на ЕС въз основа на теренни интервюта. 

Доклада разкрива редица практически пречки, пред които са изправени жалбоподателите, и 

предлага някои решения. Предложенията включват: 

http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0


   
 
 

 опростяване на твърде сложните системи за подаване на жалби; 

 гарантиране на по-често използване на извънсъдебни механизми, тъй като те могат да 

подобрят достъпа до правосъдие, и също така съдържат потенциал за намаляване на 

общите разходи на правосъдната система; 

 създаване на структури за подкрепа на жертвите, предоставящи като минимум правни 

консултации, както и осигуряване на съветници за психологическа подкрепа; 

 повишаване на осведомеността по въпросите на равенството и многообразието с цел да 

се увеличи информираността по отношение на основните права, и да се насърчи 

подаването на основателни жалби. 

В доклада се посочват и примери за това как някои държави членки вече работят за 

преодоляване на трудностите при достъпа до правосъдие. 

Доклада „Достъп до правосъдие в случаи на дискриминация в ЕС —  стъпки за постигане на 

по-голямо равенство“ (Access to justice in cases of discrimination in the EU: Steps to further 

equality) може да намерите на:  
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 

 

За допълнителна информация се свържете с: media@fra.europa.eu 

Тел.: +43 1 580 30 642 

 

Бележки към редакторите: 

 Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) има задачата да предоставя 

основани на доказателства съвети на лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС и 

на национално равнище, като така допринася за по-информирани и целенасочени 

разисквания и политики в областта на основните права. 

 Съгласно правото на ЕС, съответно с членове 21 и 47 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз, се гарантира правото на недискриминация и на ефективни правни 

средства за защита и на справедлив съдебен процес, включително достъп до 

правосъдие. 

 Европейският парламент и кипърското председателство на Съвета на Европейския 

съюз подкрепят това събитие. 
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