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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izboljšanju dostopa do pravnega varstva: pravna pomoč v čezmejnih civilnih in 
gospodarskih sporih
(2012/2101(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa 
do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s 
pravno pomočjo pri takih sporih1,

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru z dne 23. februarja 2012 o izvajanju Direktive 2003/8/ES 
o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih 
skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (COM(2012)0071),

– ob upoštevanju člena 47(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Haaške konvencije z dne 25. oktobra 1980 o mednarodnem dostopu do 
pravnega varstva,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

A. ker člen 47(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da se „[O]sebam, ki 
nimajo zadostnih sredstev, [...] odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito 
zagotovitev dostopa do sodnega varstva“;

B. ker Direktiva Sveta 2003/8/ES vsebuje določbe, ki zagotavljajo, da imajo državljani, ki so 
vpleteni v čezmejne spore, dostop do pravnega varstva;

C. ker glavna določba direktive zagotavlja, da pravne pomoči ni mogoče zavrniti samo z 
utemeljitvijo, da je spor po svoji naravi čezmejen, vsaka država članica tako ohrani svoj 
pravni sistem, a ga mora odpreti za osebe iz drugih držav članic;

D. ker direktiva v nadaljevanju določa pogoje za zagotavljanje čezmejne pravne pomoči, ki 
zadevajo zlasti finančna sredstva, vsebino spora in čezmejno naravo spora;

E. ker je treba pravno pomoč zagotoviti le osebam, ki si brez takšne pomoči s svojimi 
finančnimi sredstvi ne morejo privoščiti dostopa do pravnega varstva;

F. ker se ta sredstva ocenjujejo na podlagi smernic, ki veljajo v državi članici, v kateri odloča 
sodišče, in ker so v več državah članicah določeni pragovi;

G. ker se ti pragovi občutno razlikujejo med državami članicami in se utegne državljana, ki 

                                               
1 UL L 26, 31.1.2003, str. 41.
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se v eni državi članici obravnava, kot da potrebuje pravno pomoč, v drugi državi članici 
obravnavati, kot da te ne potrebuje, v členu 5(4) direktive pa se veliko prostora namenja 
priznavanju te težave;

H. ker bi bilo treba za odpravo teh razlik razmisliti o tem, ali ne bi veljalo omogočiti 
državljanom, da zaprosijo za pravno pomoč v državah članicah, v katerih prebivajo, in bi 
organi teh držav potem odločali o teh prošnjah;

I. ker bi bilo treba za poenostavitev razmer (?), tako na strani državljana kot na strani 
organov, ki izvajajo direktivo, dati državljanom možnost izbire v primeru čezmejne 
zahteve za pravno pomoč, da zahtevo za pravno pomoč predložijo v odločanje bodisi v 
državi članici, v kateri imajo prebivališče, ali v državi članici, v kateri odloča sodišče ali v 
kateri se izvrši sodba;

J. ker bi v primeru zagotovitve takšne možnosti izbire organi držav članice lahko uporabili 
svoja lastna merila in jim ne bi bilo treba posredovati zahteve drugim državam članicam 
ali se sklicevati na njihove pogoje in smernice;

K. ker bi bilo mogoče državljanom, ki jim je bila priznana upravičenost do pravne pomoči v 
njihovi državi članici prebivališča, izdati potrdilo o tem, ki bi ga upoštevali organi države 
članice, v kateri sodišče odloča ali v kateri se sodba izvrši;

L. ker čezmejna pravna pomoč iz direktive zajema tudi dodatne stroške, povezane s 
čezmejnimi zadevami, kot so stroški tolmačenja, prevajanja in potni stroški;

M. ker Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o mednarodnem dostopu do pravnega 
varstva vsebuje podobne določbe na mednarodni ravni; ker pa jo uporablja samo 17 od 27 
držav članic;

N. ker bi bilo treba zato preostale države članice spodbujati, naj podpišejo ali ratificirajo to 
konvencijo;

Izvajanje Direktive 2003/8/ES

1. čestita Komisiji za predložitev poročila o izvajanju Direktive 2003/8/ES;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so to direktivo prenesle vse države članice; vseeno opaža, 
da se razlaga področja uporabe direktive v nekaterih točkah razlikuje med državami 
članicami;

Izboljšanje poznavanja pravice do čezmejne pravne pomoči

3. obžaluje dejstvo, da se zdi, da je razmeroma malo državljanov in pravosodnih delavcev 
seznanjenih s pravicami, ki jih daje direktiva;

4. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za izboljšanje poznavanja pravice 
do čezmejne pravne pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah ter tako izboljšajo 
možnosti prostega gibanja državljanov;

5. nadalje poziva Komisijo in države članice, naj začnejo učinkovito kampanjo obveščanja, 
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da bi dosegle veliko število morebitnih upravičencev, pa tudi pravosodnih delavcev;

6. opozarja, da bi bilo mogoče uporabiti nove tehnologije in komunikacijska orodja za 
omogočanje dostopa do informacij o pravni pomoči;

Zagotavljanje strokovne pravne podpore

7. meni, da bi bilo treba oblikovati sezname odvetnikov, z zadostnim znanjem jezikov in 
primerjalnega prava za delovanje v primerih čezmejne pravne pomoči, in tako zagotoviti, 
da so imenovani odvetniki, ki so v takšnih zadevah sposobni delovati;

8. meni, da bi bile koristne posebne sheme usposabljanja, osredotočene na jezikovne tečaje 
in primerjalno pravo, za pravosodne delavce, da se tem zagotovi strokovno znanje za 
čezmejne primere;

Spodbujanje delovanja direktive za državljane

9. poudarja, da je pomembno zagotoviti enostavnost postopkov vložitve prošenj, da so 
državljani vedno sami sposobni zaprositi za pravno pomoč brez pomoči pravosodnega 
delavca;

10. poleg tega predlaga, da države članice razmislijo o smotrnosti imenovanja enega samega 
organa za zadeve čezmejne pravne pomoči za vsako območje sodne pristojnosti, saj bi to 
osredotočilo strokovnost in tudi spodbudilo prepoznavnost sheme;

11. predlaga, da bi bilo treba prosilcem dati možnost izbire, da za pravno pomoč zaprosijo v 
državi članici, v kateri imajo prebivališče, ali v državi članici, v kateri odloča sodišče ali v 
kateri se izvrši sodba; ugotavlja, da bi v takšni ureditvi lahko organi vsake države članice 
uporabljali svoja lastna merila pri odločanju o vlogi za pravno pomoč;

12. predlaga, da bi bila vsaka odločitev organa države članice prebivališča, s katero se 
zagotovi pravna pomoč, kar dokazuje običajno potrdilo, veljavna tudi v državi članici, v 
kateri odloča sodišče ali v kateri se izvrši sodba;

13. svetuje, da bi morali kriti stroški po potrebi zajemati tudi stroške, ki so posredno in 
neposredno povezani z navzočnostjo pred sodnikom ali organom, ki ocenjuje vlogo;

14. poziva Komisijo, naj predloži predlog spremembe direktive, ki so upošteval zgornje 
usmeritve, po možnosti v okviru novega zakona o pravni pomoči;

Spodbujanje alternativnih oblik pravne podpore

15. spodbuja države članice, naj oblikujejo učinkovitejše sisteme za sodelovanje med javnimi 
organi in nevladnimi organizacijami, da bi pravna pomoč in pravno svetovanja postala 
lažje dostopna državljanom;

16. pozdravlja številne pobude, ki so se izkazale kot dobri primeri najboljše prakse na 
področju brezplačnega pravnega svetovanja, med katere sodijo agencije pro bono in 
pravne klinike;
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17. spodbuja države članice, na zagotavljajo razpoložljivost in spodbujajo dostop do pravne 
pomoči pred pravdo, vključno s svetovanjem o uporabi alternativnih načinov reševanja 
sporov, ki se pogosto izkažejo za stroškovno učinkovitejše in porabijo manj časa kot 
pravde;

Mednarodni vidiki pravne pomoči

18. poziva države članice, ki še niso podpisale in/ali ratificirale Haaške konvencije z dne 
25. oktobra 1980 o mednarodnem dostopu do pravnega varstva, naj to storijo, saj 
konvencija izboljšuje dostop državljanov do pravnega varstva izven Evropske unije;

o

o          o

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva 
v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih 
sporih je zelo pomemben del zakonodaje za evropske državljane, saj poskuša tudi manj 
premožnim članom družbe zagotoviti dostop do pravnega varstva v drugih državah članicah, 
na primer pri uveljavljanju njihove pravice do prostega gibanja ali pri izkoriščanju ugodnosti 
notranjega trga.

1. Izvajanje direktive

Direktiva se uporablja od leta 2004. Leta 2012 je Komisija predložila prvo poročilo z oceno 
izvajanja direktive.

Poročevalec pozdravlja poročilo Komisije in se z zadovoljstvom seznanja z ugotovitvijo 
Komisije, da vse države članice na splošno uspešno izvajajo direktivo. Komisija ugotavlja, da 
nekatere države članice nemara ne izvajajo v celoti posameznih določb direktive; če je to res, 
bi morala Komisija uporabiti svoje pristojnosti v skladu s pogodbo, da zagotovi izvajanje 
prava EU.

Direktiva velja le v civilnih in gospodarskih zadevah. Zlasti pa ne zajema kazenskopravnih ali 
javnopravnih sporov. Civilne in gospodarske zadeve gre razumeti kot avtonomno opredeljene 
s pravom EU, kar pomeni, da utegnejo biti nekateri spori, ki bi se v nekaterih državah 
članicah obravnavali kot spori javnega prava, dejansko zajeti v določbe te direktive.

2. Osveščenost javnosti

Največja težava, ki jo je mogoče zaznati v povezavi z direktivo, je njeno premajhno 
poznavanje. Komisija je ugotovila, da je le 12 % državljanov seznanjenih z obstojem 
čezmejne pravne pomoči1. Če državljani niso seznanjeni, da imajo možnost vložiti prošnjo za 
čezmejno pravno pomoč, je le malo verjetno, da bi to pravico izkoristili, če bi se znašli v 
položaju, ko bi bilo to vmesno.

Zato je pomembno sprejeti ukrepe za zagotavljanje boljšega poznavanja čezmejne pravne 
pomoči, zlasti med pravosodnimi delavci.

3. Praktične izboljšave

Ena od težav je ta, da v primeru odobritve pravne pomoči in imenovanja odvetnika, utegneta 
imeti slednji in njegova stranka težave s komunikacijo zaradi slabega znanja jezikov ali 
nerazumevanja pravnih sistemov. Sprejeti bi bilo treba ukrepe, s katerimi bi se zagotovilo, da 
so odvetniki, imenovani v tovrstnih zadevah, ustrezno usposobljeni, kar zadeva ustrezni jezik 
in tuji pravni sistem. To bi bilo na primer mogoče doseči z oblikovanjem seznama o ustrezno 
usposobljenih odvetnikih, kjer takšni seznami še ne obstajajo.

Za izboljšanje ravni strokovnosti bi lahko države članice razmislile tudi o imenovanju enega 
                                               
1 Posebni Eurobarometer št. 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf
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samega organa za posredovanje in prejemanje vlog na vsakem območju sodne pristojnosti, s 
čimer bi zagotovile zadostno izkušenost uradnikov, ki delujejo v teh zadevah. Kjer se 
čezmejna pravna pomoč obravnava decentralizirano, imajo posamični uradi pogosto zelo 
malo tovrstnih spisov, kar pomeni, da utegnejo biti uradniki premalo izkušeni, da bi 
učinkovito obravnavali vloge.

Trenutno je težava tudi to, da imajo različne države članice različne pragove ali smernice za 
dodeljevanje pravne pomoči. To pomeni, da nekdo, ki bi bil upravičen do pravne pomoči v 
svoji državi članici prebivališča, nemara ne bo upravičen do pravne pomoči v državi članici 
spora.

Ob upoštevanju povedanega in glede na to, da utegne biti za organe v državi članici 
prebivališča lažje občevati s prosilcem in oceniti njegov finančni položaj, želi poročevalec 
podati nov predlog: prosilci bi morali imeti možnosti izbire, da za pravno pomoč zaprosijo 
bodisi v državi članici prebivališča bodisi v državi članici, v kateri pomoč potrebujejo. Vsak 
pristojni organ bi uporabil lastne pragove in smernice. Če bi organ v državi članici 
prebivališča odobril vlogo, bi državljan dobil potrdilo, ki bi dokazovalo, da je upravičen do 
pomoči, to potrdilo pa bi nato priznali organi v drugi državi članici in ne bi potrebovali nove 
ocene položaja.

Tako bi bile stvari bistveno preprostejše za državljane (in za ustrezne organe), postopki pa bi 
bili hitrejši.

Komisijo bi bilo treba zato zaprositi, naj pripravi predlog spremembe direktive, v katerem bo 
upoštevala navedene usmeritve.

5. Mednarodni odnosi

Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o mednarodnem dostopu do pravnega varstva 
vsebuje podobne določbe o upravičenosti do pravne pomoči, ki se uporabljajo na mednarodni 
ravni. Konvencijo uporablja razmeroma majhno število držav, a jih je vedno več. Samo 17 od 
27 držav članic uporablja Konvencijo. Države članice bi bilo treba, po potrebi s sklepom 
Sveta, spodbujati, naj podpišejo konvencijo, saj bi imeli njihovi državljani koristi od dostopa 
do pravne pomoči tudi v nekaterih tretjih državah.


