
 

 
 

 

Vīnē/Strasbūrā, 2016. gada 22. jūnijā 

Jauna praktiska rokasgrāmata par to, kā izmantot tiesu pieejamību 
Eiropas tiesību sistēmā 

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa (ECT) 2016. gada 22. jūnijā laiž klajā praktisku rokasgrāmatu par Eiropas 
tiesībām saistībā ar tiesu pieejamību. 

„Tiesu pieejamība nav tiesības tikai pašas par sevi. Tās arī ir svarīgs aspekts, lai citas 
pamattiesības kļūtu par realitāti,” saka FRA direktors Michael O’Flaherty. Šī praktiskā 
rokasgrāmata praktizējošiem juristiem sniedz pamata juridisku resursu, palīdzot aktīvi 
atbalstīt visus, kuri saskaras ar šķēršļiem pilnībā un efektīvi izmantojot tiesu pieejamību.” 

„Rokasgrāmatā apkopoti galvenie tiesu pieejamības principi, pamatojoties uz Eiropas 
tiesību aktiem un jurisprudenci,” saka Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs Guido 
Raimondi. „Sniedzot vienkārši izmantojamu informāciju par galvenajiem standartiem 
Eiropā, mēs ievērojami palīdzēsim praktizējošiem juristiem nodrošināt, lai ikviens, kurš 
vēlas izmantot tiesu pieejamību, iegūtu pietiekamu atbalstu, taisnīgu tiesu un efektīvus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus”. 

Rokasgrāmata par Eiropas tiesībām saistībā ar tiesu pieejamību ietver visaptverošu 
norādījumu apkopojumu par Eiropas tiesību aktiem šajā jomā. Ar to tiecas vairot 
informētību par Eiropas Savienības un Eiropas Padomes noteiktajiem attiecīgajiem 
standartiem un uzlabot zināšanas par tiem, jo sevišķi sniedzot piemērus par ES Tiesas un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru. 

Ar šo rokasgrāmatu ir paredzēts palīdzēt tiesnešiem, prokuroriem un praktizējošiem 
juristiem, kuri nodarbojas ar tiesvedību ES un Eiropas Padomes dalībvalstīs, juridiskos 
jautājumos saistībā ar tiesu pieejamību. Noderīga tā būs arī nevalstiskām organizācijām 
un citām iestādēm, kuras palīdz iedzīvotājiem nodrošināt tiesu pieejamību. 

Publikācija galvenokārt attiecas uz civiltiesībām un krimināltiesībām. Tajā apskatīti tādi 
jautājumi kā taisnīga un atklāta tiesas sēde neatkarīgā un objektīvā tiesā; juridiskā 
palīdzība; tiesības uz konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību; tiesības uz efektīvu tiesisko 
aizsardzību; procedūru ilgums; citi ierobežojumi tiesu pieejamībā. Tajā arī pētīta tiesu 
pieejamība atsevišķās jomās: noziegumos cietušie; cilvēki ar invaliditāti; ieslodzītie un 
apcietinātie; vides tiesības; e-tiesiskums. 

Rokasgrāmata ir pieejama angļu un franču valodā. Vēlāk būs pieejamas arī citu valodu 
versijas. 

Rokasgrāmata tiek laista klajā Pirmā pamattiesību foruma laikā, kuru Vīnē organizē FRA. 
Šajā četru dienu ilgajā augsta līmeņa pasākumā piedalās politikas veidotāji, sabiedriskās 
domas veidotāji un ikdienā šajā jomā strādājošie, lai apspriestu jaunus veidus, kā risināt 
Eiropas pamattiesību uzdevumus. 

Kontaktinformācija papildu uzziņām: 

• media@fra.europa.eu; tālr.: +43 1 580 30 642; lai regulāri saņemtu informāciju 
par FRA darbu, lūdzu, rakstiet uz adresi info@fra.europa.eu; 

• echrpress@echr.coe.int; tālr.: +33 3 90 21 42 08; lai saņemtu Tiesas paziņojumus 
presei, lūdzu, abonējiet tos šeit: www.echr.coe.int/RSS/en; alternatīvi varat sekot 
mums vietnē Twitter: @ECHRpress un @ECHRPublication. 

Piezīmes redaktoriem 
• Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) sniedz uz pierādījumiem 

balstītus ieteikumus ES iestādēm un dalībvalstīm, palīdzot nodrošināt ES dzīvojošo 
cilvēku pamattiesību aizsardzību. Tīmekļa vietne: www.fra.europa.eu. 
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• Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā 1959. gadā izveidoja Eiropas Padomes 
dalībvalstu Padome, lai tā risinātu 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
iespējamos pārkāpumus. Lēmumus, spriedumus un sīkāku informāciju par Tiesu 
skatiet šeit: www.echr.coe.int. 
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