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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par tiesas pieejamības uzlabošanu — juridiskā palīdzība civillietās un komerclietās 
pārrobežu strīdu gadījumā

(2012/2101(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu 
pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopējus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko 
palīdzību šādos strīdos1,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 23. februāra Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai paredzēto ziņojumu par Direktīvas 2003/8/EK par to, kā uzlabot 
tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopējus obligātus noteikumus attiecībā uz 
juridisko palīdzību šādos strīdos, piemērošanu (COM(2012)0071),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta 3. punktu,

– ņemot vērā 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvenciju par tiesu starptautisko pieejamību;

– ņemot vērā to Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta 3. punktā ir noteikts, ka
„[l]juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu”;

B. tā kā Padomes Direktīvā 2003/8/EK ir iekļautas normas, ar kurām nodrošina, lai 
pārrobežu strīdos iesaistītām personām būtu iespējas vērsties tiesā;

C. tā kā galvenajā šīs direktīvas normā ir noteikts, ka juridisko palīdzību nedrīkst liegt tikai 
tāpēc, ka izskatāmais strīds ir pārrobežu strīds, un tā kā katra dalībvalsts tādējādi saglabā 
spēkā savu juridiskās palīdzības reglamentējumu, taču tām ir šī palīdzība jāsniedz arī citu 
dalībvalstu personām;

D. tā kā direktīvas tekstā pēc tam ir noteikti nosacījumi, kādos piešķir pārrobežu juridisko 
palīdzību, kas jo īpaši attiecas uz finanšu resursiem, strīdu būtību un strīdu pārrobežu 
raksturu;

E. tā kā juridiskā palīdzība ir jāsniedz tikai tām personām, kuru finanšu līdzekļi ir 
nepietiekami, lai vērstos tiesā, neprasot šādu palīdzību;

F. tā kā šo līdzekļu apjomu izvērtē, pamatojoties uz tiesas atrašanās vietas dalībvalstī spēkā 
esošām pamatnostādnēm un tā kā vairākās dalībvalstīs ir pieņemti maksimālie 

                                               
1 OV L 26, 31.1.2003., 41. lpp.
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ierobežojumi;

G. tā kā katrā dalībvalstī šie maksimālie ierobežojumi ir ļoti atšķirīgi un tā kā iedzīvotājs, 
kuram saskaņā ar tiesību normām vajadzētu saņemt juridisko palīdzību vienā valstī, netiek 
uzskatīts par tiesīgu saņemt šo palīdzību citā valstī, un tā kā 5. panta 4. punktā šī problēma 
ir zināmā mērā atzīta ;

H. tā kā nolūkā novērst šīs atšķirības, būtu jāapsver, vai attiecībā uz iedzīvotāju vajadzētu 
paredzēt tiesības prasīt juridisko palīdzību viņa dzīves vietas dalībvalstī un ļaut šīs 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm pieņemt lēmumu par attiecīgo iesniegumu;

I. tā kā, lai vienkāršotu situāciju gan iedzīvotājiem, gan to iestādēm, kas piemēro direktīvu,
iedzīvotājiem, pārrobežu strīda gadījumā pieprasot juridisko palīdzību, vajadzētu būt 
izvēles iespējai attiecībā uz to, kur tiek pieņemts lēmums par iesniegumu: vai nu dzīves 
vietas dalībvalstī, vai nu tiesas atrašanās vietas vai tiesas nolēmuma izpildes dalībvalstī;

J. tā kā šādas iespējas gadījumā dalībvalsts iestādes varētu piemērot savus kritērijus, nevis 
pieprasījumu pārsūtīt uz citurieni vai atsaukties uz citas dalībvalsts nosacījumiem un 
pamatnostādnēm;

K. tā kā iedzīvotājiem, kuru tiesības saņemt juridisko palīdzību ir atzītas viņu dzīves vietas 
dalībvalstī, varētu izsniegt dokumentu, kas apliecinātu šādas tiesības un kuru ņemtu vērā 
tās dalībvalsts iestādes, kurā atrodas tiesa vai kurā ir jāizpilda tiesas nolēmums;

L. tā kā pārrobežu juridiskā palīdzība saskaņā ar šo direktīvu attiecas arī uz papildu 
izmaksām, kas ir raksturīgas pārrobežu lietām, piemēram, mutiskās un rakstiskās 
tulkošanas un ceļojuma izmaksām;

M. tā kā Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvencija par tiesu starptautisku pieejamību satur
normas, kas reglamentē līdzīgus jautājumus starptautiskā līmenī; taču, tā kā šo konvenciju 
piemēro tikai 17 no 27 dalībvalstīm;

N. tā kā pārējās dalībvalstis tāpēc būtu jāmudina parakstīt vai ratificēt šo konvenciju,

Direktīvas 2003/8/EK piemērošana

1. uzteic Komisiju par to, ka tā ir iesniegusi ziņojumu attiecībā uz Direktīvas 2003/8/EK 
piemērošanu;

2. ar gandarījumu konstatē, ka visas dalībvalstis savos tiesību aktos ir iestrādājušas šo 
direktīvu; tomēr konstatē, ka dalībvalstis šīs direktīvas tvēruma dažus aspektus interpretē 
dažādi;

Izpratne par tiesībām uz pārrobežu juridisko palīdzību uzlabošana

3. pauž nožēlu, ka salīdzinoši mazam iedzīvotāju un profesionālo juristu skaitam, šķiet, ir 
zināmas direktīvā paredzētās tiesības;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt pasākumus, lai uzlabotu izpratni par tiesībām uz 
pārrobežu juridisko palīdzību civillietās un komerclietās un līdz ar to nostiprinātu 
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iedzīvotāju tiesības brīvi pārvietoties;

5. turklāt aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot iedarbīgu informācijas kampaņu, lai 
uzrunātu lielu skaitu iespējamo šo tiesību izmantotāju un profesionālo juristu;

6. norāda, ka varētu izmantot jaunās tehnoloģijas un komunikācijas instrumentus, lai 
padarītu pieejamu informāciju par juridisko palīdzību;

Kompetenta juridiskā atbalsta sniegšana

7. uzskata, ka ir jāizveido datubāze par profesionālajiem juristiem, kuriem ir pietiekami labas 
valodu zināšanas un iemaņas salīdzinošajās tiesībās, lai piedalītos pārrobežu juridiskās 
palīdzības lietu risināšanā, tādējādi nodrošinot tādu profesionālo juristu nozīmēšanu lietās, 
kuriem ir attiecīgā kompetence;

8. izsaka vēlējumu īstenot speciālās apmācības risinājumus, lai profesionālajiem juristiem 
sniegtu zināšanas par pārrobežu jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot valodu kursiem
un salīdzinošajām tiesībām;

Direktīvas lietderības no iedzīvotāju viedokļa veicināšana

9. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka procedūru piemērošana ir vienkārša, lai iedzīvotāji 
vienmēr varētu pieprasīt juridisko palīdzību, neizmantojot profesionāla jurista 
pakalpojumus;

10. papildus tam ierosina, lai dalībvalstis apsvērtu iespēju katrā jurisdikcijā izvirzīt vienu 
pārrobežu juridiskās palīdzības jautājumos kompetento iestādi, jo šāds solis nodrošinātu 
speciālistu atrašanos vienā vietā un veicinātu šā juridiskā institūta atpazīstamību;

11. iesaka, lai iesniegumu iesniedzējiem būtu izvēles iespējas: pieprasīt juridisko palīdzību 
dzīves vietas dalībvalstī vai tiesas atrašanās vietas vai nolēmuma izpildes dalībvalstī; 
konstatē, ka saskaņā ar šādu risinājumu, katras dalībvalsts iestādes tad varētu pieņemt 
lēmumu par iesniegumu, piemērojot savus kritērijus;

12. ierosina, lai dzīves vietas dalībvalstu iestāžu visus lēmumus, ar kuriem tiek apmierināts 
juridiskās palīdzības pieprasījums, kā to apliecina kopēja parauga apliecības, varētu 
īstenot arī tiesas atrašanās vietas vai nolēmuma izpildes dalībvalstīs;

13. iesaka, lai vajadzības gadījumā segtās izmaksas attiektos arī uz izmaksām, kas rodas, 
ierodoties tiesā vai par iesniegumu kompetentajā iestādē,  un tās tiktu ņemtas vērā;

14. aicina Komisiju iesniegt direktīvas grozījumu priekšlikumu atbilstoši iepriekš teiktajam, 
iespējams, ievērojot arī Juridiskās palīdzības kodeksu;

Alternatīvu juridiskā atbalsta formu popularizēšana

15. mudina dalībvalstis izveidot efektīvāku publisko iestāžu un nevalstisko organizāciju 
sadarbības mehānismus, lai iedzīvotāji juridisko palīdzību un juridiskās konsultācijas 
varētu  saņemt vieglāk;
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16. atzinīgi vērtē daudzās iniciatīvas, kas izrādījās labs paraugprakses piemērs, sniedzot 
bezmaksas juridiskās konsultācijas, tostarp attiecībā uz pro bono aģentūrām un 
juridiskajām klīnikām;

17. mudina dalībvalstis nodrošināt pirmstiesas juridiskās palīdzības piedāvājumu un atvieglot 
šīs palīdzības saņemšanu, tostarp sniegt konsultācijas par strīdu izšķiršanas alternatīvo 
metožu izmantošanu, jo šīs metodes bieži vien izrādās izmaksu ziņā izdevīgākas un mazāk 
laikietilpīgas nekā tiesāšanās tiesā;

Juridiskās palīdzības starptautiskie aspekti

18. aicina dalībvalstis, kas vēl nav parakstījušas un/vai ratificējušas Hāgas 1980. gada 
25. oktobra konvenciju par tiesu starptautisku pieejamību, sākt šo procesu, jo tas uzlabo 
iedzīvotāju iespējas vērsties tiesā ārpus Eiropas Savienības;

o

o          o

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību 
pārrobežu strīdos, nosakot kopējus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos 
strīdos, ir ļoti svarīgs tiesību akts no Eiropas iedzīvotāju viedokļa, jo tā mērķis ir nodrošināt, 
lai mazāk situētie sabiedrības locekļi arī varētu vērsties tiesā citās dalībvalstīs, piemēram, 
īstenojot savas brīvas pārvietošanās tiesības vai izmantojot iekšējā tirgus sniegtās izdevības.

1. Direktīvas piemērošana.

Direktīvu piemēro no 2004. gada 1. jūlija. Komisija 2012. gadā iesniedza pirmo ziņojumu, 
kurā ir novērtēta direktīvas piemērošana.

Ziņojuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un ar gandarījumu konstatē 
Komisija secinājumu, ka visas dalībvalstis kopumā direktīvu piemēro sekmīgi. Komisija 
norāda, ka dažas dalībvalstis, iespējams, pilnībā nepiemēro atsevišķas normas. Ja tā ir tiesa, 
Komisijai būtu jāizmanto savas Līgumā paredzētās tiesības, lai nodrošinātu, ka ES tiesības 
tiek piemērotas.

Šī direktīva ir piemērojama tikai civillietās un komerclietās. Piemēram, tā neattiecas uz 
krimināllietām vai administratīvo tiesību lietām. ES tiesībās civillietas un komerclietas ir 
jāsaprot saskaņā ar tikai šajās tiesībās sniegtu definīciju, kas nozīmē to, ka uz dažām 
tiesvedībām, kuras atsevišķās dalībvalstīs uzskata par administratīvo tiesību strīdiem, 
patiesībā varētu attiekties šīs direktīvas normas.

2. Sabiedrības informētība

Galvenā ar šo direktīvu saistītā problēma ir tāda, ka tā ir pārāk nezināma. Komisija ir 
noteikusi, ka tikai 12 % no iedzīvotājiem zina par pārrobežu juridisko palīdzību1. Ja 
iedzīvotāji nav informēti par iespēju prasīt pārrobežu juridisko palīdzību, viņiem diez vai 
izdosies šīs tiesības izmantot gadījumos, kuros viņiem rodas vajadzība to darīt.

Tāpēc ir svarīgi veikt pasākumus, lai nodrošinātu lielāku informētību par pārrobežu juridisko 
palīdzību, jo īpaši profesionālo juristu vidū.

3. Praktiskas dabas uzlabojumi

Viena no problēmām ir tāda — pat ja palīdzība tiek piešķirta un jurists ir nozīmēts, juristam 
un viņa klientam var būt komunikācijas problēmas, jo trūkst valodu zināšanu vai izpratne par 
abu pušu tiesību sistēmām. Būtu jāveic pasākumi, nodrošinot to, lai šādās lietās nozīmētiem 
juristiem būtu pietiekama vajadzīgās valodas prasme un ārzemju tiesību sistēmas izpratne. To, 
piemēram, varētu paveikt, izveidojot datubāzes, ja tādu vēl nav, reģistrējot profesionālos 
juristus, kuriem ir šāda kompetence.

Lai uzlabotu kompetences līmeni, dalībvalstis varētu arī apsvērt iespēju katrā jurisdikcijā 
nozīmēt vienu nosūtīšanas un saņemšanas iestādi, tādējādi nodrošinot, ka par šīm lietām 
                                               
1 Eirobarometra speciālizdevums Nr. 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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atbildīgajiem ierēdņiem, ir pietiekama pieredze. Ja pārrobežu juridiskā palīdzība tiek piešķirta 
decentralizētā veidā, individuāliem birojiem pārsvarā šādas lietas nākas risināt reti, kas 
nozīmē to, ka ierēdņi nav pietiekami pieredzējuši, lai iesniegumus izskatītu kompetenti.

Vēl viena šā brīža problēma ir tāda, ka dažādām dalībvalstīm ir atšķirīgi juridiskās palīdzības 
piešķiršanas ierobežojumi vai pamatnostādnes. Tas nozīmē, ka, ja kādai personai ir tiesības uz 
juridisko palīdzību savas dzīves vietas dalībvalstī, viņai tādas var nebūt dalībvalstī, kuras tiesā 
tiek skatīta lieta.

Ņemot vērā šo faktu un to, ka dzīves vietas dalībvalsts iestādei sazināties ar iesnieguma 
iesniedzēju un novērtēt viņa finansiālo situāciju varētu būt vieglāk, atzinuma sagatavotājs 
vēlas izteikt jaunu priekšlikumu: iesnieguma iesniedzējiem vajadzētu būt izvēlēs tiesībām vai 
nu vērsties dzīves vietas iestādē vai dalībvalstī, kurā palīdzība ir nepieciešama. Katra iestāde 
tad piemērotu savus ierobežojumus un pamatnostādnes. Ja iesniegumā izteikto prasījumu 
apmierina dzīves vietas dalībvalsts iestādes, iedzīvotājam piešķir apliecību, kurā ir 
apstiprinātas viņa tiesības, un šis dokuments savukārt būtu jāakceptē iestādēm citās 
dalībvalstīs, neveicot jaunu situācijas novērtējumu.

Īstenojot šādu risinājumu, situācijai no iedzīvotāju (un arī no attiecīgo iestāžu) viedokļa 
vajadzētu ievērojami uzlaboties un tiesvedības procesam kļūt ātrāk.

Tāpēc Komisijai būtu jāprasa iesniegt direktīvas grozījumu priekšlikumu, ņemot vērā iepriekš 
teikto.

5. Starptautiskās attiecības

Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvencija par tiesu starptautisku pieejamību satur normas, kas 
reglamentē līdzīgus jautājumus starptautiskā līmenī. Konvenciju piemērojošo valstu skaits ir 
mazs, bet tas pieaug. Tikai 17 no 27 dalībvalstīm īsteno šo konvenciju. Dalībvalstis būtu 
jāmudina to parakstīt — pat pieņemot Padomes lēmumu, ja tas ir vajadzīgs, —  jo iespējas 
pieprasīt juridisko palīdzību varētu izmantot arī atsevišķu trešo valstu iedzīvotāji.


