
   
 
 
Tlačová správa agentúry FRA 

Viedeň/Brusel 6. decembra 2012 

Kríza predstavuje čas na zlepšenie prístupu k spravodlivosti 

Škrty v rozpočtoch v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy by nemali ovplyvňovať právny 

nárok a právo osôb na prístup k spravodlivosti. Taká je téma Konferencie o základných 

právach 2012, ktorú organizuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA). Toto 

podujatie s názvom Spravodlivosť v období krízy – výzvy a príležitosti v súvislosti s prístupom 

k spravodlivosti sa koná v Európskom parlamente v Bruseli. Medzi hlavných rečníkov patrí 

predseda Európskeho parlamentu, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva 

a občianstvo a Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva. Agentúra FRA predstaví aj novú 

správu, ktorá sa zameriava na praktické prekážky prístupu k spravodlivosti v prípadoch 

diskriminácie.  

„Kríza vystavuje existujúce štruktúry vrátane našich systémov prístupu k spravodlivosti zvýšenému 

tlaku,“ hovorí predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. „Aj keď sa všetci nachádzame 

v období dlhotrvajúceho globálneho spomaľovania ekonomiky, ktoré vlády núti k tvrdým škrtom v 

rozpočtoch, nemali by sa tieto hodnoty zaručené v Lisabonskej zmluve žiadnym spôsobom porušiť,“ 

tvrdí cyperský minister spravodlivosti a verejného poriadku Loucas Louca.  

Na konferencii sa stretnú vedúce osoby s rozhodovacou právomocou, advokáti a odborníci, aby 

preskúmali existujúce politiky a diskutovali o silných a slabých stránkach jednotlivých súdnych 

systémov a mechanizmoch ich financovania. Takisto určia, ako možno krízu premeniť na príležitosť 

na reformu prostredníctvom výmeny sľubných postupov a inovatívnych riešení, ktoré by mohli byť 

základom budúceho politického rozvoja, ako je napríklad blížiace sa preskúmanie právnych predpisov 

EÚ o nediskriminácii.  

„So zhoršujúcou sa situáciou sa stále viac Európanov nachádza v zraniteľnej situácii. 

Nezamestnanosť v EÚ je na najvyššej úrovni za viac ako desať rokov, čo spoločne so stagnujúcim 

rastom platov v mnohých krajinách spôsobuje rast chudoby a sociálneho vylúčenia,“ hovorí riaditeľ 

agentúry FRA Morten Kjaerum. „V časoch krízy môže hľadanie obetných baránkov viesť ku xenofóbii 

a iným porušeniam základných práv. Takže je potrebné poskytovať väčšiu pomoc pri prístupe k 

spravodlivosti a nie menšiu. Obmedzenie pomoci počas tohto ťažkého obdobia totiž vystavuje nielen 

viac ľudí porušeniam ľudských práv, ale je aj krátkozraké. Ochrana prístupu k spravodlivosti pre 

všetkých musí byť kľúčovou myšlienkou v akejkoľvek diskusii o potenciálnych škrtoch rozpočtov.“  

V novej správe agentúry FRA s názvom Prístup k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie v EÚ – 

kroky k väčšej rovnosti sa na základe rozhovorov v teréne v ôsmich členských štátoch EÚ skúma 

postup hľadania spravodlivosti v prípadoch diskriminácie. Zdôraznené sú v nej rôzne praktické 

prekážky, ktorým čelia predkladatelia sťažností, a navrhnuté sú určité riešenia. Návrh obsahuje:  

 zjednodušenie príliš zložitých systémov sťažností, 

 zabezpečenie, aby sa viac využívali mimosúdne mechanizmy, keďže tie môžu zlepšiť prístup 

k spravodlivosti a súčasne prípadne znížiť celkové náklady súdnictva, 

 zriadenie minimálnych podporných štruktúr pre obete, ako napríklad právne poradenstvo 

a usmernenie, a tiež poradcov pre psychologickú podporu, 
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http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0


   
 
 

 zvýšiť informovanosť o rovnosti a rozmanitosti s cieľom vybudovať kultúru základných práv, 

v ktorej sa bude odrádzať od neoprávnených nárokov. 

V správe sú uvedené aj príklady toho, ako rôzne členské štáty už pracujú na prekonaní problémov 

týkajúcich sa prístupu k spravodlivosti. 

Správa je k dispozícii na internetovej stránke: 

Prístup k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie v EÚ: kroky k väčšej rovnosti 

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

 

Viac informácií získate na adrese: media@fra.europa.eu  

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Poznámka pre vydavateľov  

 Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) bola ustanovená, aby rozhodovacím 

orgánom v EÚ a členských štátoch poskytovala odporúčania založené na dôkazoch, čím 

prispieva k informovanejším a lepšie cieleným diskusiám a politikám v oblasti základných práv. 

 V právnych predpisoch EÚ sa v článkoch 21 a 47 Charty základných práv Európskej únie 

zaručuje právo na nediskrimináciu a na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces 

vrátane prístupu k spravodlivosti.  

 Európsky parlament a cyperské predsedníctvo Rady Európskej únie podporujú toto podujatie. 
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