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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forbedret adgang til domstolene: retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende 
civil- og handelsretlige tvister
(2012/2101(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til 
domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for 
retshjælp i forbindelse med tvister af denne art1,

– der henviser til Kommissionens rapport af 23. februar 2012 til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelse af direktiv 2003/8/EF 
om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af 
fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art 
(COM(2012)0071),

– der henviser til artikel 47, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om international retshjælp,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at det i artikel 47, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder hedder, at "der ydes retshjælp til dem, der ikke har 
tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for at sikre effektiv adgang til 
domstolsprøvelse";

B. der henviser til, at Rådets direktiv 2003/8/EF indeholder bestemmelser, der sikrer, at 
borgere, der er indblandet i grænseoverskridende tvister, har adgang til domstolene;

C. der henviser til, at direktivets væsentligste bestemmelse sikrer, at retshjælp ikke kan afslås 
alene af den grund, at en tvist er af grænseoverskridende karakter, og til, at hver enkelt 
medlemsstater således bevarer sit eget retssystem, men skal åbne det for personer fra 
andre medlemsstater;

D. der henviser til, at direktivet desuden fastlægger betingelser for bevilling af 
grænseoverskridende retshjælp, navnlig betingelser vedrørende økonomiske ressourcer, 
tvistens genstand og tvistens grænseoverskridende karakter;

E. der henviser til, at der kun må bevilges retshjælp til personer, hvis økonomiske ressourcer 
ikke er tilstrækkelige til at give dem adgang til domstolene uden en sådan hjælp;

                                               
1 EFT L 26 af 31.1.2003, s. 41.
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F. der henviser til, at sådanne økonomiske ressourcer vurderes på grundlag af de gældende 
retningslinjer i den medlemsstat, hvor retssagen føres, og at der er fastsat faste tærskler i 
en række medlemsstater;  

G. der henviser til, at disse tærskler varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, og at 
en borger, der i én medlemsstat betragtes som havende brug for retshjælp, måske i en 
anden ikke vil blive betragtet som havende brug herfor, men at direktivets artikel 5, stk. 4, 
til en vis grad anerkender dette problem;

H. der henviser til, at det for at tage fat på disse forskelle bør overvejes, hvorvidt det også bør 
være muligt for en borger at søge om retshjælp i vedkommendes bopælsmedlemsstat og 
for myndighederne i denne medlemsstat at træffe afgørelse om ansøgningen;

I. der henviser til, at borgerne til gavn for såvel borgerne selv som de myndigheder, der 
anvender direktivet, i forbindelse med grænseoverskridende ansøgninger om retshjælp bør 
kunne vælge mellem at få truffet afgørelse om deres ansøgning enten i deres 
bopælsmedlemsstat eller i den medlemsstat, hvor retssagen føres, eller afgørelsen skal 
håndhæves;

J. der henviser til, at medlemsstaternes myndigheder, hvis borgerne fik et sådant valg, ville 
kunne anvende deres egne kriterier snarere end at være nødt til at videresende 
ansøgningen eller til at henholde sig til andre medlemsstaters betingelser og retningslinjer; 

K. der henviser til, at borgere, hvis ret til retshjælp er blevet anerkendt i deres 
bopælsmedlemsstat, som attestation herfor kunne udstyres med et certifikat, der ville blive 
accepteret af myndighederne i den medlemsstat, hvor retssagen føres, eller afgørelsen skal 
håndhæves;

L. der henviser til, at grænseoverskridende retshjælp i henhold til direktivet også dækker de 
ekstraomkostninger, der er forbundet med grænseoverskridende sager, f.eks. tolkning, 
oversættelse og rejseudgifter;

M. der henviser til, at Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om international retshjælp 
indeholder lignende bestemmelser på internationalt plan; der imidlertid henviser til, at 
konventionen kun anvendes af 17 af EU's 27 medlemsstater;

N. der henviser til, at de øvrige medlemsstater derfor bør tilskyndes til at undertegne eller 
ratificere konventionen; 

Anvendelse af direktiv 2003/8/EF

1. lykønsker Kommissionen med forelæggelsen af dens rapport om anvendelsen af direktiv 
2003/8/EF;

2. konstaterer med tilfredshed, at alle medlemsstaterne har gennemført direktivet i national 
ret; bemærker dog, at fortolkningen af direktivets anvendelsesområde på visse punkter 
varierer fra medlemsstat til medlemsstat;

Udbredelse af kendskabet til retten til grænseoverskridende retshjælp
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3. beklager, at forholdsvis få borgere og retlige aktører synes at have kendskab til de i 
direktivet fastlagte rettigheder;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til udbredelse af 
kendskabet til retten til grænseoverskridende retshjælp i civil- og handelsretlige sager og 
dermed øge borgernes frie bevægelighed;

5. opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte en effektiv 
oplysningskampagne for at nå ud til et stort antal potentielle retshjælpsmodtagere og 
retlige aktører;

6. påpeger, at der kunne benyttes nye teknologier og kommunikationsværktøjer til at give 
adgang til oplysninger om retshjælp;

Sikring af kompetent juridisk bistand

7. mener, at der bør oprettes databaser over retlige aktører med tilstrækkelige sproglige 
færdigheder og tilstrækkelig ekspertise inden for sammenlignende ret til at kunne påtage 
sig grænseoverskridende retshjælpssager for på denne måde at sikre, at der udpeges retlige 
aktører, som er i stand til at påtage sig sådanne sager;

8. finder, at der bør etableres særlige uddannelsesforløb med fokus på sprog og 
sammenlignende ret for at give retlige aktører faglige kompetencer på området for 
grænseoverskridende sager;  

Forbedring af direktivets virkemåde for borgerne

9. understreger betydningen af at sikre, at ansøgningsprocedurerne er simple, således at 
borgerne altid kan søge om retshjælp uden en retlig aktørs hjælp;

10. foreslår desuden, at medlemsstaterne overvejer tilrådeligheden af at udpege én enkelt 
myndighed til at tage sig af sager vedrørende grænseoverskridende retshjælp i hver enkelt 
jurisdiktion, da dette vil samle de faglige kompetencer på ét sted og desuden fremme 
ordningens synlighed;

11. foreslår, at ansøgerne får valget mellem at søge om retshjælp i deres bopælsmedlemsstat 
eller i den medlemsstat, hvor retssagen føres, eller afgørelsen håndhæves; konstaterer, at 
en sådan ordning vil give de enkelte medlemsstaters myndigheder mulighed for at 
anvende deres egne kriterier, når de træffer afgørelse om ansøgningen;

12. foreslår, at enhver afgørelse truffet af bopælsmedlemsstatens myndigheder om at bevilge 
retshjælp, således som attesteret ved et fælles certifikat, også gives virkning i den 
medlemsstat, hvor retssagen føres, eller afgørelsen håndhæves;

13. anbefaler, at de udgifter, der dækkes, om nødvendigt også omfatter udgifterne til – og de 
udgifter, der er forbundet med – at give møde for den dommer eller den myndighed, der 
skal tage stilling til ansøgningen; 

14. opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag om ændring af direktivet i den oven 
for angivne retning, eventuelt i forbindelse med en ny kodeks om retshjælp;
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Fremme af alternative former for retshjælp

15. opfordrer medlemsstaterne til at etablere mere effektive systemer for samarbejde mellem 
offentlige organer og ikkestatslige organisationer for at lette borgernes adgang til 
retshjælp og juridisk rådgivning; 

16. glæder sig over de talrige initiativer, der har vist sig at være gode eksempler på bedste 
praksis inden for gratis juridisk rådgivning, herunder pro bono-agenturer og juridiske 
klinikker;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre tilgængeligheden af og lette adgangen til retshjælp 
forud for en retssag, herunder rådgivning om anvendelsen af alternative 
tvistbilæggelsesmetoder, som ofte viser sig at være mere omkostningseffektive og mindre 
tidkrævende end retstvister;

Internationale aspekter af retshjælp

18. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har undertegnet og/eller ratificeret 
Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om international retshjælp, til at gøre det, 
eftersom konventionen forbedrer borgernes adgang til retshjælp uden for Den Europæiske 
Union;

o

o          o

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i 
grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i 
forbindelse med tvister af denne art er et meget vigtigt stykke lovgivning for EU-borgerne, da 
det tager sigte på at sikre, at mindre velhavende samfundsborgere også gives adgang til 
retshjælp i andre medlemsstater, f.eks. når de udøver deres ret til fri bevægelighed eller har 
nytte af det indre marked.  

1. Direktivets anvendelse

Direktivet har været gældende siden 2004. I 2012 forelagde Kommissionen sin første rapport 
om direktivets anvendelse.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens rapport og bemærker med tilfredshed, at 
Kommissionen har konstateret, at alle medlemsstaterne stort set anvender direktivet med held. 
Kommissionen konstaterer dog, at visse medlemsstater eventuelt ikke anvender individuelle 
bestemmelser fuldt ud; hvis det er tilfældet, bør Kommissionen bruge sine traktatfæstede 
beføjelser til at sikre, at EU-retten anvendes.

Direktivet finder kun anvendelse på det civil- og handelsretlige område, og navnlig omfatter 
det ikke strafferetlige eller offentligretlige tvister. Det civil- og handelsretlige område skal 
forstås således som autonomt defineret i EU-lovgivningen, hvilket betyder, at visse tvister, der 
ville blive betragtet som offentligretlige tvister i nogle medlemsstater, faktisk kunne være 
omfattet af direktivets bestemmelser.

2. Borgernes kendskab til direktivet

Det største problem i forbindelse med direktivet er, at der hersker for lidt kendskab til det. 
Kommissionen har fundet, at kun 12 % af borgerne har kendskab til eksistensen af 
grænseoverskridende retshjælp1. Hvis borgerne ikke har kendskab til muligheden for at søge 
om grænseoverskridende retshjælp, er det usandsynligt, at de vil få gavn af deres ret hertil, 
hvis de befinder sig i en situation, hvor det ville være relevant.

Det er derfor vigtigt at træffe foranstaltninger til sikring af øget kendskab til 
grænseoverskridende retshjælp, navnlig blandt retlige aktører.

3. Praktiske forbedringer

Et problem er, at der, hvis der bevilges retshjælp og udpeges en advokat, kan opstå 
kommunikationsproblemer mellem advokaten og dennes klient som følge af manglen på 
sprogfærdigheder eller på forståelse af hinandens retssystemer. Der bør tages skridt til sikring 
af, at de advokater, der udpeges i sådanne tilfælde, er i besiddelse af tilstrækkelige 
færdigheder i det relevante sprog og af fyldestgørende ekspertise i det udenlandske 
retssystem. Dette kunne f.eks. gøres ved at etablere databaser over retlige aktører, som er i 
besiddelse af nævnte færdigheder og ekspertise, hvor sådanne databaser ikke allerede 
eksisterer.

                                               
1 Special Eurobarometer nr. 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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For at forbedre niveauerne for faglig kompetence kunne medlemsstaterne også overveje at 
udpege én enkelt fremsendende og modtagende myndighed for hver enkelt jurisdiktion for på 
denne måde at sikre, at medarbejdere, der tager sig af disse sager, har tilstrækkelig erfaring. 
Hvor sager vedrørende grænseoverskridende retshjælp behandles på decentraliseret vis, ser de 
enkelte kontorer ofte kun et meget lille antal sager af denne type, hvilket betyder, at 
medarbejderne muligvis ikke har erfaring nok til at behandle ansøgningerne effektivt.  

Et andet almindeligt problem er, at de forskellige medlemsstater har forskellige tærskler eller 
retningslinjer for bevilling af retshjælp. Det betyder, at en person, der ville have været 
berettiget til retshjælp i vedkommendes bopælsmedlemsstat, måske ikke er berettiget hertil i 
den medlemsstat, hvor tvisten udspiller sig.

I betragtning heraf og af, at det kan være lettere for myndighederne i bopælsmedlemsstaten at 
kommunikere med ansøgeren og tage stilling til vedkommendes økonomiske situation, ønsker 
ordføreren at fremsætte et helt nyt forslag gående ud på, at ansøgere bør gives valget mellem 
at søge om retshjælp enten i bopælsmedlemsstaten eller i den medlemsstat, hvor de har brug 
for hjælpen. De enkelte myndigheder ville så anvende deres egne tærskler og retningslinjer. 
Hvis ansøgningen imødekommes af myndigheden i bopælsmedlemsstaten, ville borgeren få 
udstedt et certifikat, hvoraf det fremgår, at vedkommende har ret til retshjælp, og dette 
certifikat ville så igen blive accepteret af myndighederne i den anden medlemsstat uden en ny 
vurdering af situationen. 

Dette ville gøre tingene betydeligt lettere for borgerne (og også for de relevante myndigheder) 
og fremskynde procedurerne.

Kommissionen bør derfor anmodes om at forelægge et forslag til ændring af direktivet i den 
oven for anførte retning.

5. Internationale forbindelser

Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om international retshjælp indeholder lignende 
bestemmelser om ret til retshjælp, som finder anvendelse på internationalt plan. Det antal 
stater, der anvender konventionen, er forholdsvis lille, men stigende. Kun 17 ud af EU's 27 
medlemsstater anvender konventionen. Medlemsstaterne bør opfordres til at undertegne 
konventionen, om nødvendigt ved en rådsafgørelse, eftersom deres borgere derved også ville 
få adgang til retshjælp i visse tredjelande.


