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Kryzys to czas, w którym należy zwiększyć dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości 

Cięcia budżetowe w związku z bieżącym kryzysem gospodarczym nie powinny ujemnie wpływać 

na uprawnienia jednostek ani na ich prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Taki jest 

hasło przewodnie Konferencji Praw Podstawowych 2012 organizowanej przez Agencję Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). Konferencja „Wymiar sprawiedliwości w dobie 

kryzysu – wyzwania i możliwości w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości” odbędzie się 

w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Główne przemówienia wygłoszą Przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego, Komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i 

obywatelstwa UE oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawi nowy raport, w którym 

przeanalizowano praktyczne bariery utrudniające dostęp do wymiaru sprawiedliwości w 

sprawach dotyczących dyskryminacji. 

– Kryzys skutkuje coraz większą presją na istniejące struktury, w tym również na nasze systemy 

sądownictwa – mówi Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. – Chociaż wszyscy 

doświadczamy przedłużającego się globalnego spowolnienia gospodarczego, które zmusza rządy do 

coraz większych cięć budżetowych, to w żadnym wypadku nie można podważać wartości 

zagwarantowanych Traktatem z Lizbony – twierdzi Loucas Louca, cypryjski Minister 

Sprawiedliwości i Porządku Publicznego. 

Na konferencji spotkają się decydenci wyższego szczebla, praktycy i eksperci, aby przeanalizować 

obecną politykę i omówić mocne oraz słabe strony różnych systemów sądownictwa i mechanizmy 

finansowania tych systemów. Ustalą również, w jaki sposób można wykorzystać kryzys, by stworzyć 

możliwość przeprowadzenia reformy w drodze wymiany obiecujących praktyk oraz innowacyjnych 

rozwiązań, które mogłyby posłużyć dalszym zmianom w obszarze polityki, takim jak zbliżający się 

przegląd przepisów UE o niedyskryminacji. 

– W coraz trudniejszych czasach, w których przyszło nam żyć, rośnie liczba Europejczyków 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Stopa bezrobocia w UE osiągnęła najwyższy od ponad dziesięciu 

lat poziom, co wraz z zamrożeniem podwyżek płac w wielu krajach skutkuje coraz większym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym – mówi dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej Morten Kjaerum. – Poszukiwanie kozłów ofiarnych w czasach kryzysu może prowadzić 

do ksenofobii i łamania innych praw podstawowych. Pomoc w dostępie do wymiaru sprawiedliwości 

trzeba zatem zwiększać, a nie zmniejszać. Ograniczenia w tych trudnych czasach w rzeczywistości 

nie tylko narażają coraz liczniejsze grupy osób na przypadki łamania praw człowieka, ale są również 

wyrazem krótkowzroczności. Kwestii zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla 

wszystkich trzeba nadać priorytetowe znaczenie we wszystkich dyskusjach na temat potencjalnych 

cięć budżetowych. 

Nowy raport FRA pt. „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadkach dotyczących 

dyskryminacji – dalsze działania na rzecz równości” zawiera analizę procesu dochodzenia 

sprawiedliwości w sprawach dotyczących dyskryminacji w ośmiu państwach członkowskich UE, w 

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


   
 
 
oparciu o wywiady w terenie. Uwydatnia się w nim wiele praktycznych barier, na które napotykają 

skarżący, jak również proponuje się pewne rozwiązania. Propozycje te dotyczą: 

 uproszczenia zbyt złożonych systemów składania skarg; 

 zapewnienia powszechniejszego wykorzystania mechanizmów pozasądowych, które mogą 

poprawić dostęp do wymiaru sprawiedliwości, skutkując jednocześnie zmniejszeniem 

ogólnych kosztów systemu sądownictwa; 

 ustalenia struktur minimalnego wsparcia dla ofiar, takich jak doradztwo i poradnictwo prawne 

oraz doradcy zapewniający wsparcie psychologiczne; 

 upowszechniania wiedzy na temat równości i różnorodności w celu wypracowania w 

obszarze praw podstawowych kultury, która nie będzie zniechęcała do występowania z 

uzasadnionymi roszczeniami. 

W raporcie podano również przykładowe sposoby, z których korzystają państwa członkowskie, by 

wyeliminować problemy z dostępem do wymiaru sprawiedliwości. 

Raport „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadkach dotyczących dyskryminacji – dalsze 

działania na rzecz równości” znajduje się na stronie 

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

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się, pisząc na adres: 

media@fra.europa.eu 

lub telefonicznie: +43 1 580 30 642 

 

Informacje dla wydawców: 

 • Zadaniem Agencja Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) jest 

uprawniona do świadczeniadoradzanie unijnym i krajowych decydentom, w oparciu o 

zebrane dane. W ten sposob Agencja  opartego na dowodach doradztwa na rzecz unijnych i 

krajowych decydentów, tym samym przyczyniając się do tego, aby debaty i polityki 

dotyczące praw podstawowych opierały się na większej wiedzy i były lepiej 

ukierunkowane.W prawodawstwie UE, prawo do niedyskryminacji oraz prawo do 

skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu gwarantowane jest przez, 

odpowiednio, art. 21 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. . 

 Wydarzenie jest wspierane przez Parlament Europejski i cypryjską prezydencję Rady Unii 

Europejskiej. 
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