Vídeň/Štrasburk 22. června 2016

Nová praktická příručka týkající se přístupu ke spravedlnosti
v evropském právu
Dne 22. června 2016 zveřejnili Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
a Evropský soud pro lidská práva (ESLP) praktickou příručku evropského práva
v oblasti přístupu ke spravedlnosti.
„Přístup ke spravedlnosti není jen právem. Je také hlavním faktorem umožňujícím, aby se
další základní práva stala skutečností,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Tato
praktická příručka představuje klíčový právní zdroj pro právníky, který jim pomůže aktivně
podporovat všechny, kdo se setkají s překážkami, v úplném a účinném přístupu ke
spravedlnosti.“
„Tato příručka shrnuje hlavní zásady přístupu ke spravedlnosti vyplývajících ze širokého
souboru evropského práva a evropské judikatury,“ říká předseda Evropského soudu pro
lidská práva Guido Raimondi. „Poskytnutí snadno použitelných informací o hlavních
standardech v Evropě významně přispěje k tomu, že právníci budou schopni zajistit řádnou
podporu, spravedlivý proces a přístup k účinné právní ochraně pro všechny, kteří se
domáhají spravedlnosti.“
Příručka evropského práva v oblasti přístupu ke spravedlnosti je komplexním průvodcem
evropským právem v této oblasti. Snaží se zvýšit informovanost a zlepšit znalost
příslušných standardů stanovených Evropskou unií a Radou Evropy, a to zejména
prostřednictvím judikatury Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.
Tato příručka má pomoci soudcům, státním zástupcům a advokátům účastnícím se
soudních řízení v členských státech EU a Rady Evropy s právními otázkami týkajícími se
přístupu ke spravedlnosti. Užitečná bude i pro nevládní organizace a další subjekty, které
pomáhají jednotlivcům dovolat se spravedlnosti.
Tato publikace se zaměřuje zejména na občanské a trestní právo. Zahrnuje témata, jako
je spravedlivé a veřejné projednání nezávislým a nestranným soudem; právní pomoc;
právo poradit se, být obhajován a být zastupován, právo na účinnou právní ochranu, délka
řízení a další omezení týkající se přístupu ke spravedlnosti. Zkoumá také přístup ke
spravedlnosti ve vybraných oblastech: oběti trestných činů, zdravotně postižené osoby,
vězni a osoby ve vyšetřovací vazbě, právo týkající se životního prostředí a elektronická
justice.
Příručka je k dispozici v angličtině a ve francouzštině. Další jazykové verze budou
následovat.
Příručka bude zveřejněna během prvního Fóra pro základní práva, které pořádá agentura
FRA ve Vídni. Na této čtyřdenní akci na vysoké úrovni se setkají tvůrci politik a osobnosti
ovlivňující veřejné mínění spolu s pracovníky z praxe, aby diskutovali o nových způsobech
řešení výzev v oblasti základních práv v Evropě.
V případě zájmu o další informace se obraťte na:



media@fra.europa.eu, tel. +43 1 580 30 642. Pokud chcete pravidelně dostávat
informace o činnosti agentury FRA, napište na adresu info@fra.europa.eu,
echrpress@echr.coe.int, tel. +33 3 90 21 42 08. K odběru tiskových zpráv ESLP se
můžete přihlásit na adrese www.echr.coe.int/RSS/en nebo nás sledujte na Twitteru
pod @ECHRpress a @ECHRPublication.

Poznámky pro redaktory:
 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje orgánům
a členským státům EU poradenství podložené fakty a důkazy, čímž pomáhá



zajišťovat ochranu základních práv osob žijících v EU. www.fra.europa.eu.
Evropský soud pro lidská práva (ESLP) byl zřízen v roce 1959 ve Štrasburku
členskými státy Rady Evropy s cílem řešit případy údajného porušování Evropské
úmluvy o lidských právech z roku 1950. Rozhodnutí a rozsudky ESLP a další
informace o něm naleznete na adrese www.echr.coe.int.

