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Bécs/Brüsszel, 2012. december 6. 

Válság idején is elő kell mozdítani az igazságszolgáltatáshoz való jogot 

A jelenlegi gazdasági válság nyomán hozott költségvetési megszorítások nem befolyásolhatják 

az emberek jogosultságait és igazságszolgáltatáshoz való jogát. Ez a témája az Európai Unió 

Alapjogi Ügynöksége (FRA) által szervezett 2012. évi alapjogi konferenciának. Az 

„Igazságosság a megszorítások közepette – kihívások és lehetőségek az igazságszolgáltatáshoz 

való jog terén” című rendezvényt az Európai Parlament brüsszeli épületében tartják. A fő 

előadók között ott lesz az Európai Parlament elnöke, az Unió jogérvényesülésért, alapvető 

jogokért és uniós polgárságért felelős biztosa és az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Emellett a FRA 

ismerteti új jelentését, amely a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos esetekben az 

igazságszolgáltatáshoz való jog gyakorlati akadályait vizsgálja meg.  

„A válság fokozott nyomásnak teszi ki a meglévő struktúrákat, az igazságszolgáltatási rendszert is 

beleértve” – mondja Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke. „Bár mindannyian egy elhúzódó 

globális gazdasági recessziót élünk meg, amely szigorú költségvetési megszorításokra kényszeríti a 

kormányokat, a Lisszaboni Szerződésben biztosított értékek semmi esetre sem áshatók alá” – mondja 

Loucas Louca, ciprusi igazságügyi és közrendi miniszter.  

A konferencián vezető döntéshozók, gyakorló szakemberek és szakértők találkoznak, hogy 

megvizsgálják a meglévő szakpolitikákat és megvitassák a különböző igazságszolgáltatási rendszerek 

és finanszírozási mechanizmusaik erős és gyenge pontjait. Meghatározzák továbbá, hogy a válság 

miként fordítható át reformok végrehajtására alkalmas lehetőséggé olyan ígéretes gyakorlatok és 

innovatív megoldások cseréje révén, amelyek a jövőbeli politikai fejleményekhez (például az Unió 

hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabályainak közelgő felülvizsgálatához) is képesek 

hozzájárulni.  

„Egyre nehezebb időket élünk, és ezzel párhuzamosan egyre több európai kerül kiszolgáltatott 

helyzetbe. Az elmúlt több mint egy évtizedet tekintve az Unióban most a legmagasabb a 

munkanélküliségi arány, illetve számos országban változatlan a bérek szintje, és e két tényezőnek 

köszönhetően a szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyre nő – mondja Morten Kjaerum, a 

FRA igazgatója. – A válság időszakában a bűnbakkeresés idegengyűlölethez és más alapvető jogok 

megsértéséhez vezethet. Ezért az igazságszolgáltatáshoz való jog terén nyújtott segítség mértékét nem 

csökkenteni, hanem növelni kell. E nehéz időkben a segítségnyújtás visszaszorítása nem csupán több 

embert tesz ki az alapvető jogok megsértésének, de a jövőbeli következményeket is figyelmen kívül 

hagyja. Az esetleges költségvetési megszorításokról folytatott vitákban kiemelt figyelmet kell fordítani 

az igazságszolgáltatáshoz való jog mindenki számára való biztosítására.”  

A FRA-nak „Az igazságszolgáltatáshoz való jog az Unióban a hátrányos megkülönböztetéssel 

kapcsolatos ügyekben – lépések az egyenlőség előmozdítása felé” című új jelentése helyszíni interjúk 

alapján nyolc uniós tagállamban vizsgálja az igazságszolgáltatás igénybevételének folyamatát a 

hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben. A jelentés rámutat a panaszosok által tapasztalt 

számos gyakorlati akadályra, és bizonyos megoldásokat javasol. A javaslatok a következőket 

foglalják magukban:  

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


   
 
 

 a túl bonyolult panasztételi rendszerek egyszerűsítése; 

 az igazságszolgáltatáson kívüli mechanizmusok gyakoribb igénybevételének biztosítása, 

mivel ez javíthatja az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesülését és csökkentheti az 

igazságügyi rendszer működtetésének összköltségét; 

 az áldozatok számára minimális támogatási struktúrák – jogi tanácsadás és iránymutatás –, 

valamint pszichológiai támogatást nyújtó tanácsadók igénybevételének biztosítása; 

 az egyenlőséggel és sokféleséggel kapcsolatos figyelemfelhívás egy olyan alapjogi kultúra 

kiépítése érdekében, amelyben nem gátolják az indokolt igények érvényesítését. 

A jelentés példákkal támasztja alá, hogy a különböző tagállamok hogyan működnek jelenleg is együtt 

az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesülésének területén mutatkozó nehézségek leküzdése 

érdekében. 

A jelentést itt olvashatja el: 
Az igazságszolgáltatáshoz való jog az Unióban a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos 

ügyekben – lépések az egyenlőség előmozdítása felé 
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 
 

Kérjük, további információért forduljon hozzánk: media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 158030642 

 

Megjegyzések a szerkesztőknek:  

 Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) feladata, hogy bizonyítékokon alapuló 

tanácsadással segítse az uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal hozzájárulva az alapvető 

jogokkal kapcsolatos tájékozottabb, célzottabb vitákhoz és szakpolitikákhoz. 

 Az uniós jogban az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 47. cikke biztosítja a 

megkülönböztetés-mentességhez való jogot, illetve a hatékony jogorvoslathoz és a 

tisztességes eljáráshoz való jogot, az igazságszolgáltatáshoz való jogot is beleértve.  

 Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának ciprusi elnöksége egyaránt támogatja a 

rendezvényt. 

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

