
   
 
 
Δελτίο τύπου του FRA 

Βιέννη/Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2012 

Σε καιρούς κρίσης πρέπει να ενισχυθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

Οι δημοσιονομικές περικοπές λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης δεν θα πρέπει να θίγουν 

το νομικό και θεμελιώδες δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη οποιουδήποτε προσώπου. Αυτό 

είναι το θέμα του Συνεδρίου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 2012, το οποίο διοργανώνει ο 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). Το Συνέδριο με τίτλο 

«Δικαιοσύνη σε καιρούς λιτότητας – προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά στην πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη» θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Στους κεντρικούς 

ομιλητές περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επίτροπος της ΕΕ για 

θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, καθώς και ο Ύπατος 

Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων θα παρουσιάσει, επίσης, μία νέα έκθεση στην οποία εξετάζονται οι πρακτικοί 

φραγμοί πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε υποθέσεις διακρίσεων.   

«Η κρίση ασκεί αυξημένη πίεση στις υπάρχουσες δομές, μεταξύ αυτών και στα συστήματα δικαιοσύνης 

των χωρών μας», δηλώνει ο Μάρτιν Σουλτς, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Παρότι όλοι 

βιώνουμε μια παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, η οποία αναγκάζει τις κυβερνήσεις να 

προβούν σε αυστηρές δημοσιονομικές περικοπές, οι αξίες εκείνες που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας δεν θα πρέπει να υποσκάπτονται επ’ ουδενί τρόπο», αναφέρει ο Λουκάς Λουκά, ο Κύπριος 

υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.  

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων, δικαστικοί 

λειτουργοί και εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν τις υπάρχουσες πολιτικές και θα 

συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων δικαστικών συστημάτων και των 

μηχανισμών χρηματοδότησής τους. Θα διερευνήσουν επίσης τρόπους με τους οποίους η κρίση μπορεί 

να μεταβληθεί σε ευκαιρία μεταρρύθμισης, μέσα από ανταλλαγή ενθαρρυντικών πρακτικών και 

καινοτόμων λύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές εξελίξεις της 

πολιτικής, όπως η επικείμενη επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ για την απαγόρευση των 

διακρίσεων.   

«Όσο δυσκολεύουν οι συνθήκες, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των Ευρωπαίων οι οποίοι περιέρχονται σε 

ευάλωτη κατάσταση. Η ανεργία στην ΕΕ καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά εδώ και τουλάχιστον μία 

δεκαετία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το πάγωμα των αυξήσεων στις αποδοχές σε πολλές χώρες, 

οδηγεί σε αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», δηλώνει ο Διευθυντής του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Morten Kjaerum. «Σε καιρούς κρίσης, η αναζήτηση 

αποδιοπομπαίων τράγων μπορεί να οδηγήσει στην ξενοφοβία και σε άλλες παραβιάσεις θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ανάγκη για περισσότερη βοήθεια όσον αφορά 

την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και όχι λιγότερη. Για την ακρίβεια, οι περικοπές σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς δεν εκθέτουν απλώς περισσότερα πρόσωπα σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αλλά είναι και κοντόφθαλμες. Η διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους 

πρέπει να αποτελεί κεντρικό μέλημα σε κάθε συζήτηση για ενδεχόμενες δημοσιονομικές περικοπές».  

Η νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τίτλο «Πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 

υποθέσεις διακρίσεων στην ΕΕ – Βήματα προς μεγαλύτερη ισότητα» [Access to justice in cases of 

discrimination in the EU – Steps to further equality] εξετάζει τις διαδικασίες προσφυγής στη 

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


   
 
 
δικαιοσύνη για υποθέσεις διακριτικής μεταχείρισης σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, βάσει συνεντεύξεων 

πεδίου. Αναδεικνύει σειρά πρακτικών φραγμών τους οποίους αντιμετωπίζουν οι καταγγέλλοντες και 

προτείνει ορισμένες λύσεις. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:  

 Απλούστευση των υπέρμετρα πολύπλοκων συστημάτων προσφυγής, 

 Διασφάλιση της μεγαλύτερης αξιοποίησης των μη δικαστικών μηχανισμών, οι οποίοι 

μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να μειώσουν πιθανώς 

το συνολικό κόστος του δικαστικού συστήματος, 

 Καθιέρωση στοιχειωδών υποστηρικτικών δομών για τα θύματα, όπως παροχή νομικών 

συμβουλών και καθοδήγησης, καθώς και συμβούλων για την παροχή ψυχολογικής 

υποστήριξης, 

 Ευαισθητοποίηση στο θέμα της ισότητας και της διαφορετικότητας, ώστε να δημιουργηθεί 

μια κουλτούρα θεμελιωδών δικαιωμάτων η οποία δεν θα αποθαρρύνει κανένα δίκαιο αίτημα. 

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης παραδείγματα μέτρων τα οποία ήδη λαμβάνουν τα κράτη μέλη 

για την άρση των εμποδίων πρόσβασης στη δικαιοσύνη. 

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης, βλ.: 

Access to justice in cases of discrimination in the EU: Steps to further equality 

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

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu  

Τηλ.: +43 1 580 30 642 

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες:  

 Αποστολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι 

να παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές στους φορείς λήψεις αποφάσεων της ΕΕ και των 

κρατών μελών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διασφάλιση επίκαιρων και καλύτερα 

στοχευμένων συζητήσεων και πολιτικών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

 Δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, τα άρθρα 21 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνουν, αντίστοιχα, την απαγόρευση των διακρίσεων και το 

δικαίωμα στην αποτελεσματική επανόρθωση και στη δίκαιη δίκη, περιλαμβανομένου του 

δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη.  

 Η εκδήλωση διεξάγεται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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