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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zlepšení prístupu k spravodlivosti: právna pomoc pri cezhraničných občianskych 
a obchodných sporoch

(2012/2101(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu 
k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných 
pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch1,

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru z 23. februára 2012 o uplatňovaní smernice 
2003/8/ES o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením 
minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch 
(COM(2012)0071),

– so zreteľom na článok 47 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o uľahčení prístupu k justičným 
orgánom v cudzine,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

A. keďže v článku 47 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie sa ustanovuje, že 
„právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky, v prípade, ak 
je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti“;

B. keďže smernica Rady 2003/8/ES obsahuje ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, aby 
občania, ktorí sú účastníkmi cezhraničných sporov, mali prístup k spravodlivosti;

C. keďže hlavným ustanovením smernice sa zabezpečuje, aby poskytnutie právnej pomoci 
nebolo možné odmietnuť len z toho dôvodu, že ide o cezhraničný spor, a každý členský 
štát si teda zachováva vlastný systém právnej pomoci, ktorý ale musí sprístupniť osobám 
z iných členských štátov;

D. keďže smernica ďalej stanovuje podmienky poskytnutia cezhraničnej právnej pomoci, 
najmä čo sa týka finančnej situácie, podstaty sporu a cezhraničného charakteru sporu;

E. keďže právna pomoc sa musí poskytovať len osobám, ktoré nemajú v dôsledku svojej 
finančnej situácie možnosť prístupu k spravodlivosti bez takejto pomoci;

F. keďže finančná situácia sa posudzuje podľa platných usmernení v členskom štáte, 

                                               
1 Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 41.
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v ktorom má daný súd sídlo, pričom v niekoľkých členských štátoch sa uplatňujú pevne 
stanovené hraničné hodnoty;

G. keďže v jednotlivých členských štátoch sa uplatňujú značne odlišné hraničné hodnoty 
a občan, ktorý je v jednom členskom štáte považovaný za osobu, ktorá potrebuje právnu 
pomoc, nemusí byť za takúto osobu považovaný v inom členskom štáte, pričom článok 5 
ods. 4 smernice tento problém čiastočne uznáva;

H. keďže v záujme riešenia týchto nezrovnalostí treba zvážiť, či by občan mal mať tiež 
možnosť požiadať o právnu pomoc v členskom štáte pobytu a nechať o svojej žiadosti 
rozhodnúť orgány tohto členského štátu;

I. keďže v záujme uľahčenia situácie pre občanov aj orgány, ktoré smernicu uplatňujú, by 
občania mali mať v prípade cezhraničných žiadostí o právnu pomoc možnosť voľby, či sa 
o ich žiadosti bude rozhodovať v členskom štáte pobytu alebo v členskom štáte, v ktorom 
má daný súd sídlo alebo v ktorom sa má rozhodnutie vykonať;

J. keďže v prípade, že by občania mali takúto možnosť voľby, orgány členských štátov by 
mohli uplatňovať vlastné kritériá a nemuseli by postupovať žiadosť alebo sa riadiť 
podmienkami a usmerneniami iného členského štátu;

K. keďže občania, ktorých nárok na právnu pomoc bol uznaný v ich členskom štáte pobytu, 
by mohli o tomto uznaní dostať osvedčenie, ktoré by akceptovali orgány členského štátu, 
v ktorom má daný súd sídlo alebo v ktorom sa má rozhodnutie vykonať;

L. keďže cezhraničná právna pomoc podľa tejto smernice sa vzťahuje aj na dodatočné 
náklady, ktoré sú spojené s cezhraničným charakterom vecí, ako sú náklady na tlmočenie 
a preklady a cestovné náklady;

M. keďže Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o uľahčení prístupu k justičným orgánom 
v cudzine obsahuje podobné ustanovenia na medzinárodnej úrovni; keďže ho však 
uplatňuje len 17 z 27 členských štátov;

N. keďže by preto bolo potrebné podnietiť členské štáty k tomu, aby tento dohovor podpísali 
alebo ratifikovali;

Uplatňovanie smernice 2003/8/ES

1. víta skutočnosť, že Komisia predložila správu o uplatňovaní smernice 2003/8/ES;

2. s uspokojením poznamenáva, že všetky členské štáty túto smernicu transponovali; 
konštatuje však, že výklad rozsahu pôsobnosti smernice sa v jednotlivých členských 
štátoch v niektorých bodoch odlišuje;

Zvyšovanie povedomia o práve na cezhraničnú právnu pomoc

3. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že o právach vyplývajúcich z tejto smernice vie 
len pomerne málo občanov a právnikov;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zvýšenie povedomia o práve na 
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cezhraničnú právnu pomoc v občianskych a obchodných veciach, a tak zvýšili voľný 
pohyb občanov;

5. ďalej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali účinnú informačnú kampaň s cieľom 
osloviť veľký počet potenciálnych príjemcov, ako aj právnikov;

6. poukazuje na to, že na sprístupnenie informácií o právnej pomoci by sa mohli použiť nové 
technologické a komunikačné nástroje;

Zabezpečenie náležitej právnej podpory

7. domnieva sa, že by sa mali zriadiť databázy právnikov s dostatočnými jazykovými 
znalosťami a znalosťami porovnávacieho práva na riešenie vecí cezhraničnej právnej 
pomoci, čím by sa zaručilo, že týmito vecami sú poverení právnici schopní konať v týchto 
veciach;

8. tvrdí, že sú žiaduce osobitné programy odbornej prípravy, v ktorých by právnici získali 
odbornú spôsobilosť v oblasti cezhraničných vecí a ktoré by sa zameriavali na jazykové 
kurzy a porovnávacie právo;

Uľahčenie uplatňovania smernice pre občanov

9. zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol postup predkladania žiadostí jednoduchý, aby boli 
občania vždy schopní požiadať o právnu pomoc bez pomoci právnika;

10. okrem toho navrhuje, aby členské štáty zvážili, či by nebolo vhodné v každej jurisdikcii 
vymenovať jediný orgán pre riešenie vecí cezhraničnej právnej pomoci, keďže by sa tým 
sústredili odborné zručnosti a podporila sa aj viditeľnosť systému;

11. navrhuje, aby žiadatelia mali možnosť voľby, či budú žiadať o právnu pomoc v členskom 
štáte svojho pobytu alebo v členskom štáte, v ktorom má daný súd sídlo alebo v ktorom sa 
má rozhodnutie vykonať; poznamenáva, že za takýchto podmienok by orgány každého 
členského štátu mohli pri rozhodovaní o žiadosti uplatňovať vlastné kritériá;

12. navrhuje, aby každé rozhodnutie orgánov členského štátu pobytu o poskytnutí právnej 
pomoci, ktoré je doložené spoločným osvedčením, bolo účinné aj v členskom štáte, 
v ktorom má daný súd sídlo alebo v ktorom sa má rozhodnutie vykonať;

13. odporúča, aby hradené náklady zahŕňali v prípade potreby aj náklady spojené 
s dostavením sa pred súd alebo orgán, ktorý žiadosť hodnotí;

14. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zmenu a doplnenie smernice v zmysle 
predchádzajúcich bodov, a to v kontexte nového kódexu o právnej pomoci, ak je to 
možné;

Podporovanie alternatívnych foriem právnej podpory

15. nabáda členské štáty, aby zaviedli efektívnejšie systémy spolupráce medzi verejnými 
orgánmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť prístup občanov k právnej 
pomoci a právnemu poradenstvu;
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16. víta početné iniciatívy, ktoré sa ukázali ako dobré príklady najlepších postupov v oblasti 
bezplatného právneho poradenstva vrátane agentúr pro bono a právnych kliník;

17. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby zabezpečili dostupnosť právnej pomoci pred 
súdnym procesom a uľahčili k nej prístup, a to aj pokiaľ ide o poradenstvo 
o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov, ktoré sa často ukázali ako nákladovo 
efektívnejšie a časovo menej náročné než súdne konanie;

Medzinárodné aspekty právnej pomoci

18. vyzýva tie členské štáty, ktoré ešte nepodpísali a/alebo neratifikovali Haagsky dohovor 
z 25. októbra 1980 o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine, aby tak urobili, 
keďže sa tým zlepší prístup občanov k spravodlivosti mimo Európskej únie;

o

o          o

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Smernica Rady 2003/8/ES o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch 
ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto 
sporoch predstavuje pre európskych občanov veľmi dôležitý právny predpis, keďže jej cieľom 
je zabezpečiť, aby nemajetnejšia časť spoločnosti mala prístup k spravodlivosti v ostatných 
členských štátoch, napríklad pri uplatňovaní svojho práva na voľný pohyb alebo využívaní 
vnútorného trhu.

1. Uplatňovanie smernice

Táto smernica sa uplatňuje od roku 2004. V roku 2012 Komisia predložila prvú správu 
hodnotiacu uplatňovanie tejto smernice.

Spravodajca víta správu Komisie a s potešením konštatuje, že Komisia zistila, že všetky 
členské štáty túto smernicu vo všeobecnosti úspešne uplatňujú. Komisia poznamenáva, že 
niektoré členské štáty možno neuplatňujú úplne jednotlivé ustanovenia. Ak je to tak, Komisia 
by mala využiť právomoci, ktoré jej boli zmluvou zverené, aby zabezpečila uplatňovanie 
práva EÚ.

Táto smernica sa týka len občianskych a obchodných vecí, nevzťahuje sa na spory v oblasti 
trestného alebo verejného práva. Vymedzenie občianskych a obchodných vecí treba chápať 
ako samostatne vymedzené právnymi predpismi EÚ, čo znamená, že na niektoré spory, ktoré 
by sa v niektorých členských štátoch mohli považovať za spory v oblasti verejného práva, sa 
vlastne môžu vzťahovať ustanovenia tejto smernice.

2. Verejné povedomie

Hlavným problémom v súvislosti s touto smernicou je, že sa o nej vie príliš málo. Komisia 
zistila, že len 12 % občanov vie, že existuje cezhraničná právna pomoc1. Ak občania nevedia 
o možnosti požiadať o cezhraničnú právnu pomoc, je málo pravdepodobné, že toto právo 
využijú, keď sa ocitnú v situácii, keď by to bolo namieste.

Preto je dôležité, aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie väčšieho povedomia o cezhraničnej 
právnej pomoci, a to najmä medzi právnikmi.

3. Praktické zlepšenia

Medzi problémy, ku ktorým môže dôjsť pri poskytnutí právnej pomoci a vymenovaní 
právnika, patria problémy komunikácie medzi právnikom a jeho klientom, ktoré vyplývajú 
z nedostatočných znalostí jazyka alebo chápania právneho systému toho druhého. Treba prijať 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pridelení právnici v takýchto veciach mali primerané 
znalosti príslušného jazyka a cudzieho právneho systému. Na tento účel by sa mohli napríklad 
zriadiť databázy právnikov s príslušnými znalosťami v prípadoch, keď takéto databázy ešte 
neexistujú.

                                               
1 Osobitný prieskum Eurobarometer č. 351: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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S cieľom zlepšiť úroveň odbornej spôsobilosti by členské štáty mohli zvážiť, či by nebolo 
vhodné pre každú jurisdikciu určiť jediný postupujúci a prijímajúci orgánu, čím by sa 
zabezpečilo, že úradníci vybavujúci tieto veci majú dostatočné skúsenosti. Ak sa cezhraničná 
právna pomoc zabezpečuje decentralizovane, jednotliví úradníci majú často veľmi malé 
množstvo takýchto spisov, čo znamená, že títo úradníci nemusia mať dostatok skúseností, aby 
mohli žiadosti účinne vybaviť.

Ďalším problémom v súčasnosti je to, že v jednotlivých členských štátoch sa uplatňujú 
odlišné hraničné hodnoty alebo usmernenia pre poskytovanie právnej pomoci. To znamená, že 
osoba, ktorá by vo svojom členskom štáte pobytu mala nárok na právnu pomoc, ho nemusí 
mať v členskom štáte, ktorý je miestom sporu.

So zreteľom na túto skutočnosť a na to, že orgány v členskom štáte pobytu môžu ľahšie 
komunikovať so žiadateľom a posúdiť jeho finančnú situáciu, spravodajca predkladá tento 
nový návrh: žiadatelia by mali mať možnosť voľby, či požiadajú o právnu pomoc v členskom 
štáte pobytu alebo v členskom štáte, v ktorom pomoc potrebujú. Každý orgán by uplatňoval 
vlastné hraničné hodnoty a usmernenia. Ak by orgán v členskom štáte pobytu žiadosti 
vyhovel, občan by dostal osvedčenie dokazujúceho jeho nárok, ktoré by zas orgány v druhom 
členskom štáte akceptovali bez nového hodnotenia situácie.

Týmto by sa značne uľahčila situácia pre občanov (ako aj príslušné orgány) a zrýchlilo sa 
konanie.

Komisia by sa preto mala požiadať, aby predložila návrh na zmenu a doplnenie smernice 
v zmysle uvedených bodov.

5. Medzinárodné vzťahy

Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine 
obsahuje podobné pravidlá týkajúce sa nároku na právnu pomoc, ktoré sa uplatňujú na
medzinárodnej úrovni; Počet štátov, ktoré uplatňujú tento dohovor, je pomerne nízky, ale stále 
narastá. Dohovor uplatňuje len 17 z 27 členských štátov. Členské štáty treba podnietiť k tomu, 
aby dohovor podpísali, v prípade potreby rozhodnutím Rady, pretože ich občania by tak mohli 
využívať aj prístup k právnej pomoci v tretích krajinách.


