
 

 
 

 

Bécs/Strasbourg, 2016. június 22. 

Új gyakorlati útmutató az igazságszolgáltatáshoz való jogról az 
európai jogban 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az Emberi Jogok Európai Bírósága 
2016. június 22-én gyakorlati kézikönyvet jelentet meg az 
igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó európai jogról. 

„Az igazságszolgáltatáshoz való jog nem pusztán a jogok egyike. Abban is nagy szerepe 
van, hogy a többi alapvető jog érvényesülhessen” – állítja az FRA igazgatója, Michael 
O’Flaherty. „Ez a gyakorlati útmutató fontos jogi forrást biztosít a gyakorló jogi 
szakemberek számára, így elősegíti, hogy aktívan támogathassák mindazokat, akik az 
igazságszolgáltatáshoz való jog teljes körű, hatékony gyakorlásában akadályokba 
ütköznek.” 

„A kézikönyv az európai jogszabályok és ítélkezési gyakorlat széles körére támaszkodva 
foglalja össze az igazságszolgáltatáshoz való jog alapelveit” – mondja Guido Raimondi, az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke. „A legfontosabb európai előírások közérthető 
bemutatása nagymértékben segíti a gyakorló jogi szakembereket abban, hogy mindenki 
számára biztosítani tudják a megfelelő támogatást, a tisztességes eljárást és a hatékony 
jogorvoslathoz való hozzáférést.” 

A Kézikönyv az igazságszolgáltatási jogra vonatkozó európai jogról átfogó útmutatást ad 
az e területen érvényes európai joghoz. Célja, hogy növelje az Európai Unió és az Európa 
Tanács által, különösen az EU Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatán keresztül meghatározott vonatkozó előírások ismeretét. 

A kézkönyvet úgy állították össze, hogy segítse az EU és az Európa Tanács tagállamaiban 
folyó bíráskodásban érintett bírákat, ügyészeket és jogi szakembereket az 
igazságszolgáltatáshoz való joggal kapcsolatos jogi kérdésekben. A kézikönyvet a nem 
kormányzati szervezetek és más, a magánszemélyek igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférését segítő szervek is hasznosnak fogják találni. 

A kiadvány elsősorban a polgári és a büntetőjog területére helyezi a hangsúlyt. Olyan 
kérdésekkel foglalkozik, mint a független és pártatlan törvényszék előtti tisztességes és 
nyilvános meghallgatáshoz való jog; a tanácsadáshoz, védelemhez és képviselethez való 
jog; a hatékony jogorvoslathoz való jog; az eljárások hossza; és az igazságszolgáltatáshoz 
való jog más korlátai. Néhány kiválasztott területen is megvizsgálja az 
igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesülését: ezek a bűncselekmények áldozatai; a 
fogyatékossággal élő személyek; a fogvatartottak és előzetes letartóztatásban lévők; a 
környezetvédelmi jog; és az e-igazságszolgáltatás. 

A kézikönyv egyelőre angolul és franciául érhető el, de más nyelveken is el fog készülni. 

A kézikönyv bemutatójára az FRA szervezésében Bécsben rendezett első Alapjogi Fórum 
keretében kerül sor. Ezen a négynapos magas szintű rendezvényen a politikai 
döntéshozók, véleményformálók és a terepen dolgozó szakemberek együtt vitatják meg 
az európai alapjogi problémák kezelésének új módszereit. 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

• media@fra.europa.eu; tel.: +43 1 580 30 642. Ha szeretne rendszeres 
tájékoztatást kapni az FRA munkájáról, forduljon hozzánk: info@fra.europa.eu. 

• echrpress@echr.coe.int; tel.: +33 3 90 21 42 08. A Bíróság sajtóközleményeire itt 
iratkozhat fel: www.echr.coe.int/RSS/en, vagy követheti munkánkat a Twitteren: 
@ECHRpress és @ECHRPublication. 
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Megjegyzések a szerkesztőknek: 
• Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) bizonyítékokon alapuló 

tanácsadással segíti az Európai Unió intézményeit és tagállamait, ezáltal hozzájárul 
az európai uniós polgárok alapvető jogainak védelméhez. www.fra.europa.eu. 

• Az Emberi Jogok Európai Bíróságát az Európa Tanács tagállamai alapították 
1959-ben, Strasbourgban azzal a céllal, hogy ítélkezzen az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950-ben aláírt európai egyezmény 
megsértésének eseteiben. A bírósági határozatokról, ítéletekről és a Bíróságról 
további információk a www.echr.coe.int oldalon olvashatók. 
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