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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Teisės kreiptis į teismą pagerinimas. Teisinė pagalba nagrinėjant tarpvalstybinius 
civiliniuos ir komercinius ginčus
(2012/2101(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės 
kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą, nustatant minimalias 
bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 23 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Direktyvos 2003/8/EB, 
numatančios teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą 
nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles, taikymo 
(COM(2012)0071),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinės teisės kreiptis į 
teismą;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad „asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei tai 
reikalinga užtikrinti teisę į veiksmingą teisingumą“;

B. kadangi Tarybos direktyvoje 2003/8/EB išdėstytos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad 
piliečiai, dalyvaujantys tarpvalstybiniuose ginčuose, turi teisę kreiptis į teismą;

C. kadangi pagrindine direktyvos nuostata užtikrinama, kad negalima atsisakyti suteikti 
teisinės pagalbos tik dėl to, kad ginčas yra tarpvalstybinis, ir kad kiekviena valstybė narė 
laikosi savo teisinės pagalbos sistemos, tačiau ji turi būti prieinama asmenims iš kitų 
valstybių narių;

D. kadangi direktyvoje taip pat nustatytos tarpvalstybinės teisinės pagalbos suteikimo 
sąlygos, ypač susijusios su finansiniais ištekliais, ginčo esme ir tarpvalstybiniu ginčo 
pobūdžiu;

E. kadangi teisinė pagalba turi būti suteikiama tik asmenims, kurių finansiniai ištekliai 
neleidžia jiems kreiptis į teismą be tokios pagalbos;

F. kadangi šie ištekliai vertinami pagal gaires, galiojančias valstybėje narėje, kurioje yra 
                                               
1 OL L 26, 2003 1 31, p. 41.
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teismas, o keliose valstybėse narėse yra nustatytos ribos;

G. kadangi valstybėse narėse šios ribos labai skiriasi, ir jei vienoje valstybėje narėje laikoma, 
kad piliečiui reikalinga teisinė pagalba, kitoje valstybėje narėje gali būti laikoma, kad jam 
teisinės pagalbos nereikia, o direktyvos 5 straipsnio 4 dalyje iš dalies pripažįstama, kad 
tokia problema egzistuoja;

H. kadangi siekiant panaikinti šiuos skirtumus, reikėtų apsvarstyti, ar piliečiui taip pat turėtų 
būti leidžiama prašyti suteikti teisinę pagalbą savo gyvenamojoje valstybėje narėje, o dėl 
jo prašymo sprendimą priimtų tos valstybės narės institucijos;

I. kadangi siekiant palengvinti tiek piliečių, tiek direktyvą taikančių institucijų padėtį, 
tarpvalstybinės teisinės pagalbos prašymo atveju piliečiams turėtų būti suteikiama 
galimybė pasirinkti, kur būtų priimtas sprendimas dėl jų prašymo: arba jų gyvenamojoje 
valstybėje narėje, arba valstybėje narėje, kurioje yra teismas arba kurioje turi būti 
vykdomas sprendimas;

J. kadangi, jei toks pasirinkimas būtų suteiktas, valstybių narių institucijos galėtų taikyti 
savo kriterijus, o ne būtų priverstos perduoti prašymą arba vadovautis kitų valstybių narių 
sąlygomis ir gairėmis;

K. kadangi piliečiams, kurių teisė pasinaudoti teisine pagalba buvo pripažinta jų 
gyvenamojoje valstybėje narėje, galėtų būti išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas, 
kurio turėtų laikytis valstybės narės, kurioje yra teismas arba kurioje turi būti vykdomas 
sprendimas, institucijos;

L. kadangi tarpvalstybinė teisinė pagalba pagal direktyvą taip pat apima papildomas išlaidas, 
tokias kaip vertimo žodžiu, vertimo raštu ir kelionės išlaidas, patiriamas nagrinėjant 
tarpvalstybines bylas;

M. kadangi 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencijoje dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą 
pateikiamos panašios nuostatos; kadangi ji vis dėlto taikoma tik 17 iš 27 valstybių narių;

N. kadangi dėl to likusios valstybės narės turėtų būti skatinamos pasirašyti ir ratifikuoti 
konvenciją;

Direktyvos 2003/8/EB taikymas

1. džiaugiasi, kad Komisija pateikė Direktyvos 2003/8/EB taikymo ataskaitą;

2. su džiaugsmu pažymi, kad šią direktyvą perkėlė visos valstybės narės; tačiau atkreipia 
dėmesį į tai, kad direktyvos taikymo srities tam tikrais aspektais aiškinimas valstybėse 
narėse skiriasi;

Informuotumo apie teisę į tarpvalstybinę teisinę pagalbą didinimas

3. apgailestauja dėl to, kad palyginti nedaug piliečių ir praktikuojančių teisininkų žino apie 
teises, suteikiamas pagal šią direktyvą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių, skirtų informuotumui apie teisę į 
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tarpvalstybinę teisinę pagalbą civilinėse ir komercinėse bylose didinti, ir taip skatinti 
laisvą piliečių judėjimą;

5. be to, ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti vykdyti veiksmingą informavimo 
kampaniją, kad šią informaciją gautų kuo daugiau galimų pagalbos gavėjų ir 
praktikuojančių teisininkų;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad tam, kad būtų sudarytos galimybės susipažinti su informacija 
apie teisinę pagalbą, reikėtų naudoti naujas technologijas ir ryšių priemones;

Kompetentingos teisinės paramos užtikrinimas

7. mano, kad reikėtų sudaryti praktikuojančių teisininkų, kurie turi pakankamai kalbinių ir 
lyginamosios teisės įgūdžių, kad galėtų teikti tarpvalstybinę teisinę pagalbą, duomenų 
bazes, ir taip užtikrinti, kad būtų paskiriami praktikuojantys teisininkai, gebantys veikti 
tokiais atvejais;

8. mano, kad būtų tikslinga parengti specialias mokymo schemas, kurios padėtų 
praktikuojantiems teisininkams įgyti kompetencijos tarpvalstybiniais klausimais, ypatingą 
dėmesį skiriant kalbų kursams ir lyginamajai teisei;

Palankesnių sąlygų piliečiams pasinaudoti direktyva sudarymas

9. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog prašymų teikimo procedūros būtų nesudėtingos, kad 
piliečiai visada sugebėtų prašyti suteikti teisinę pagalbą be praktikuojančio teisininko 
pagalbos;

10. be to, siūlo valstybėms narėms apsvarstyti, ar tikslinga paskirti vieną instituciją, kuri būtų 
atsakinga už tarpvalstybinės teisinės pagalbos klausimus pagal kiekvieną jurisdikciją, nes 
taip būtų sutelkiama kompetencija ir skatinamas sistemos matomumas;

11. siūlo suteikti prašytojams galimybę pasirinkti, ar teisinės pagalbos prašyti savo 
gyvenamojoje valstybėje narėje, ar valstybėje narėje, kurioje yra teismas arba kurioje turi 
būti vykdomas sprendimas; pažymi, kad pagal tokią tvarką kiekvienos valstybės narės 
institucijos, priimdamos sprendimą dėl prašymo, galėtų taikyti savo kriterijus;

12. siūlo nustatyti, kad bet koks gyvenamosios valstybės narės institucijų sprendimas suteikti 
teisinę pagalbą, patvirtinamas bendru pažymėjimu, turėtų poveikį valstybėje narėje, 
kurioje yra teismas arba kurioje turi būti vykdomas sprendimas;

13. pataria, kad tuomet, kai būtina, į padengiamas išlaidas taip pat būtų įtraukiamos atvykimo 
į teismą arba į prašymą vertinančią instituciją ir susijusios išlaidos;

14. ragina Komisiją remiantis išdėstytomis mintimis pateikti pasiūlymą dėl direktyvos 
pakeitimo, jei įmanoma, atsižvelgiant į naują Teisinės pagalbos kodeksą;

Alternatyvių formų teisinės paramos skatinimas

15. ragina valstybes nares sukurti veiksmingesnes viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių 
organizacijų bendradarbiavimo sistemas, kad piliečiai turėtų daugiau galimybių gauti 
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teisinę pagalbą ir teisines konsultacijas;

16. pritaria įvairioms iniciatyvoms, įskaitant nemokamų agentūrų ir teisės klinikų iniciatyvas, 
kurios pasiteisino kaip geriausios praktikos nemokamų teisinių konsultacijų srityje 
pavyzdžiai;

17. ragina valstybes nares užtikrinti galimybę ir sudaryti lengvesnes sąlygas pasinaudoti 
ikiteismine teisine pagalba, įskaitant konsultacijas apie alternatyvius ginčo nagrinėjimo 
metodus, kurie dažnai yra ekonomiškai efektyvesni ir užima mažiau laiko, nei jų 
nagrinėjimas teisme;

Tarptautiniai teisinės pagalbos aspektai

18. ragina valstybes nares, kurios dar nepasirašė ir (arba) neratifikavo 1980 m. spalio 25 d. 
Hagos konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą, tai padaryti, nes taip būtų 
padidintos piliečių galimybės kreiptis į teismą ne Europos Sąjungoje;

o

o          o

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą 
įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą, nustatant minimalias bendras teisinės 
pagalbos tokiems ginčams taisykles, yra labai svarbus teisės aktas Europos piliečiams, nes ja 
siekiama užtikrinti, kad neturtingi visuomenės nariai taip pat turėtų galimybę kreiptis į teismą 
kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, jiems naudojantis laisvo judėjimo teise ir vidaus rinkos 
privalumais.

1. Direktyvos taikymas

Direktyva taikoma nuo 2004 m. 2012 m. Komisija pateikė pirmą direktyvos vertinimo 
ataskaitą.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos ataskaitą ir su džiaugsmu pažymi, kad, Komisijos 
nuomone, visos valstybės narės iš esmės sėkmingai taiko direktyvą. Komisija atkreipia 
dėmesį į tai, kad gali būti, jog kai kurios valstybės narės tam tikras nuostatas taiko 
nepakankamai. Tokiu atveju Komisija turėtų pasinaudoti pagal Sutartį jai suteiktais 
įgaliojimais užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi.

Ši direktyva taikoma tik civilinėms ir komercinėms byloms. Visų pirma, ji netaikoma ginčams 
baudžiamosios ar viešosios teisės srityse. Civilinių ir komercinių bylų apibrėžtis suprantama 
taip, kaip atskirai apibrėžta ES teisės aktuose, o tai reiškia, kad tam tikriems ginčams, kurie 
kai kuriose valstybėse narėse būtų laikomi ginčais viešosios teisės klausimais, gali būti 
taikomos šios direktyvos nuostatos.

2. Visuomenės informuotumas

Pagrindinė problema, kad ši direktyva per mažai žinoma. Komisija nustatė, kad tik 12 proc. 
piliečių žino, kad egzistuoja tarpvalstybinė teisinė pagalba1. Jei piliečiai nežino apie galimybę 
prašyti tarpvalstybinės teisinės pagalbos, mažai tikėtina, kad jie pasinaudos šia teise patekę į 
tokią padėtį, kai jos prireikia.

Todėl svarbu imtis priemonių siekiant užtikrinti didesnį, ypač praktikuojančių teisininkų, 
informuotumą apie tarpvalstybinę teisinę pagalbą.

3. Praktiniai patobulinimai

Viena iš problemų, kad suteikus teisinę pagalbą ir paskyrus advokatą, advokatas ir jo klientas 
gali turėti komunikacijos problemų dėl nepakankamo kalbos mokėjimo arba dėl vienas kito 
teisinės sistemos supratimo. Reikėtų imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad tokiais atvejais 
paskirtas advokatas turėtų pakankamai tam tikros kalbos žinių ir išmanytų užsienio šalies 
teisinę sistemą. Tai būtų galima padaryti sudarant šių gebėjimų turinčių praktikuojančių 
teisininkų duomenų bazes ten, kur jų dar nėra.

Siekiant pakelti kompetencijos lygį, valstybės narės taip pat galėtų apsvarstyti galimybę pagal 
                                               
1 Specialusis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 351: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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kiekvieną jurisdikciją paskirti po vieną prašymus priimančią ir perduodančią instituciją ir taip 
užtikrinti, kad šiuos atvejus nagrinėjantys pareigūnai turėtų pakankamai patirties. Kai 
tarpvalstybinės teisinės pagalbos klausimai sprendžiami decentralizuotai, atskiri biurai dažnai 
turi labai nedaug tokių bylų, vadinasi, pareigūnai gali turėti nepakankamai patirties, kad 
galėtų veiksmingai tvarkyti prašymus.

Kita dabartinė problema, kad, suteikiant teisinę pagalbą, skirtingos valstybės narės taiko 
skirtingas ribas ar gaires. Tai reiškia, kad asmuo, kuris savo gyvenamojoje valstybėje narėje 
turėtų teisę gauti teisinę pagalbą, gali tokios teisės neturėti valstybėje narėje, kurioje vyksta 
ginčas.

Atsižvelgdamas į šį faktą ir į tai, kad gyvenamosios vietos valstybės narės institucijoms gali 
būti lengviau bendrauti su prašytoju ir įvertinti jo finansinę padėtį, pranešėjas nori pateikti 
naują pasiūlymą: prašytojai turėtų turėti galimybę teisinės pagalbos prašyti arba savo 
gyvenamojoje valstybėje narėje, arba valstybėje narėje, kurioje tos pagalbos reikia. Kiekviena 
institucija taikytų savo ribas ir gaires. Jei prašymą patenkintų gyvenamosios valstybės narės 
institucija, piliečiui būtų išduodamas šią teisę patvirtinantis pažymėjimas, kurį savo ruožtu 
priimtų kitos valstybės narės institucijos neatlikdamos naujo padėties įvertinimo.

Tai labai palengvintų piliečių (ir atitinkamų institucijų) padėtį ir paspartintų procedūras.

Todėl reikėtų Komisiją paraginti pateikti pasiūlymą dėl direktyvos pakeitimo remiantis 
nurodytais aspektais.

5. Tarptautiniai santykiai

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencijoje dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą pateikiamos 
panašios taisyklės dėl teisės gauti teisinę pagalbą, taikomos tarptautiniu lygmeniu. Valstybių, 
taikančių šią konvenciją, yra palyginti mažai, tačiau jų daugėja. Konvenciją taiko 17 iš 27 
valstybių narių. Reikėtų skatinti valstybes nares pasirašyti konvenciją, prireikus, Tarybai 
priėmus sprendimą, kad piliečiai galėtų naudotis teise gauti teisinę pagalbą ir tam tikrose 
trečiose šalyse.


