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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande tvister på 
privaträttens område
(2012/2101(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av 
möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av 
gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister1,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 23 februari 2012 till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av direktiv 
2003/8/EG om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande 
tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister 
(COM(2012)0071),

– med beaktande av artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013), och av följande 
skäl:

A. Enligt artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna ska rättshjälp ”ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna 
hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför 
domstol.”

B. Rådets direktiv 2003/8/EG innehåller bestämmelser som garanterar att medborgare som är 
inblandade i gränsöverskridande tvister har möjlighet till rättslig prövning.

C. Huvudbestämmelsen i direktivet garanterar att rättshjälp inte får vägras enbart på grund av 
att en tvist är av gränsöverskridande karaktär. Varje medlemsstat har således sitt eget 
system för rättshjälp, men det måste vara öppet för personer från andra medlemsstater.

D. I direktivet fastställs också villkor för beviljande av gränsöverskridande rättshjälp, framför 
allt med anknytning till ekonomiska tillgångar, det som tvisten rör och tvistens 
gränsöverskridande karaktär.

E. Rättshjälp får enbart beviljas till personer som på grund av sin ekonomiska situation 
saknar möjlighet till rättslig prövning utan sådan hjälp.

                                               
1 EGT L 26, 31.1.2003, s. 41.
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F. De ekonomiska tillgångarna bedöms utifrån de gällande riktlinjerna i den medlemsstat där 
domstolen är belägen, och i flera medlemsstater finns fastställda gränsvärden.

G. Gränsvärdena varierar kraftigt mellan medlemsstaterna, och en medborgare som anses 
behöva rättshjälp i en medlemsstat kanske inte anses behöva rättshjälp i en annan. Detta 
problem uppmärksammas till viss del i artikel 5.4 i direktivet.

H. För att få bukt med dessa skillnader bör man överväga om en medborgare också bör ha 
möjlighet att ansöka om rättshjälp i sin hemmedlemsstat och få sin ansökan avgjord av 
myndigheterna i den medlemsstaten.

I. För att göra det enklare både för medborgarna och för de myndigheter som tillämpar 
direktivet bör medborgarna vid gränsöverskridande begäranden om rättshjälp kunna välja 
om begäran ska avgöras av antingen hemmedlemsstaten eller den medlemsstat där 
domstolen är belägen eller beslutet ska verkställas.

J. Om en sådan möjlighet skulle ges, skulle medlemsstaternas myndigheter kunna tillämpa 
sina egna kriterier i stället för att vidarebefordra begäran eller hänvisa till villkoren och 
riktlinjerna i andra medlemsstater.

K. Medborgare som fått sin rätt till rättshjälp erkänd i sin hemmedlemsstat skulle kunna få ett 
intyg om detta, som skulle accepteras av myndigheterna i den medlemsstat där domstolen 
är belägen eller där beslutet ska verkställas.

L. Gränsöverskridande rättshjälp enligt direktivet omfattar också de ytterligare kostnader 
som hänger samman med gränsöverskridande tvister, till exempel tolknings-, 
översättnings- och resekostnader.

M. Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp innehåller liknande 
bestämmelser på internationell nivå, men den tillämpas emellertid bara av 17 av 
de 27 medlemsstaterna.

N. De resterande medlemsstaterna bör därför uppmuntras att underteckna eller ratificera 
konventionen.

Tillämpningen av direktiv 2003/8/EG

1. Europaparlamentet gratulerar kommissionen till dess framlagda rapport om tillämpningen 
av direktiv 2003/8/EG.

2. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att alla medlemsstater har införlivat 
direktivet, men konstaterar att tolkningen av direktivets tillämpningsområde på vissa 
punkter skiljer sig mellan medlemsstaterna.

Öka medvetenheten om rätten till gränsöverskridande rättshjälp

3. Europaparlamentet beklagar att relativt få medborgare och rättstillämpare tycks känna till 
rättigheterna i detta direktiv.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
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öka medvetenheten om rätten till gränsöverskridande rättshjälp på privaträttens område 
och på så sätt förbättra medborgarnas fria rörlighet.

5. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen och medlemsstaterna att inleda en 
effektiv informationskampanj för att nå ut till ett stort antal potentiella 
rättshjälpsmottagare och rättstillämpare.

6. Europaparlamentet påpekar att ny teknik och nya kommunikationsverktyg skulle kunna 
användas för att ge tillgång till information om rättshjälp.

Säkerställa behörigt rättsligt stöd

7. Europaparlamentet anser att man bör upprätta databaser över rättstillämpare med 
tillräckliga språkkunskaper och kunskaper i komparativ rätt för att agera i fall av 
gränsöverskridande rättshjälp. På så sätt kan man garantera att de rättstillämpare som utses 
kan agera i sådana fall.

8. Europaparlamentet anser att det skulle vara lämpligt med särskilda utbildningsprogram 
som ger rättstillämpare gränsöverskridande kompetens och där man fokuserar på 
språkkurser och komparativ rätt.

Göra det enklare för medborgarna att tillämpa direktivet

9. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att se till att tillämpningsförfarandena är enkla 
så att medborgarna alltid kan ansöka om rättshjälp utan att ta hjälp av en rättstillämpare.

10. Europaparlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att överväga om man bör utse en 
enda myndighet för fall av gränsöverskridande rättshjälp inom varje jurisdiktion, eftersom 
detta skulle samla kompetensen och göra systemet synligare. 

11. Europaparlamentet föreslår att de sökande bör kunna välja att ansöka om rättshjälp i sin 
hemmedlemsstat eller i den medlemsstat där domstolen är belägen eller beslutet verkställs. 
Med en sådan lösning skulle myndigheterna i varje medlemsstat sedan kunna tillämpa sina 
egna kriterier när de fattar beslut om ansökan.

12. Europaparlamentet föreslår att alla beslut som myndigheterna i hemmedlemsstaten fattar 
om att bevilja rättshjälp, vilka styrks av ett gemensamt intyg, också ska gälla i den 
medlemsstat där domstolen är belägen eller där beslutet verkställs.

13. Europaparlamentet rekommenderar att de kostnader som omfattas vid behov också bör 
omfatta kostnaderna för och i samband med inställelsen hos den domare eller myndighet 
som bedömer ansökan.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ändring av 
direktivet enligt ovan, eventuellt i samband med den nya kodexen för rättshjälp.

Uppmuntra alternativa former av rättsligt stöd

15. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att införa effektivare system för 
samarbete mellan offentliga myndigheter och icke-statliga organisationer så att 
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rättshjälpen och den juridiska rådgivningen blir mer tillgänglig för medborgarna.

16. Europaparlamentet välkomnar de många initiativ som har visat sig vara goda exempel på 
bästa praxis inom området för kostnadsfri juridisk rådgivning, bland annat advokat- och 
juristbyråer med pro bono-verksamhet (dvs. gratis hjälp). 

17. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att säkra tillgången och underlätta 
möjligheterna till rättshjälp innan ett förfarande inleds, bland annat rådgivning om 
användning av alternativa metoder för tvistlösning, som ofta visat sig vara mer 
kostnadseffektiva och mindre tidskrävande än tvistemål.

Internationella aspekter av rättshjälp

18. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte har undertecknat och/eller 
ratificerat Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp att göra 
det eftersom det förbättrar medborgarnas möjligheter till rättslig prövning utanför 
Europeiska unionen.

o

o          o

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig 
prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för 
rättshjälp i sådana tvister är en mycket viktig rättsakt för EU:s medborgare. Det syftar 
nämligen till att säkerställa att även samhällsmedlemmar som har det sämre ställt har 
möjlighet till rättslig prövning i andra medlemsstater, till exempel när de utövar sin rätt till fri 
rörlighet eller drar nytta av den inre marknaden.

1. Direktivets tillämpning

Direktivet har tillämpats sedan 2004. År 2012 lämnade kommissionen sin första rapport med 
en bedömning av tillämpningen av direktivet.

Föredraganden välkomnar kommissionens rapport och konstaterar med tillfredsställelse att 
kommissionen har kommit fram till att alla medlemsstater i stort sett tillämpar direktivet på 
det sätt som är tänkt. Kommissionen noterar emellertid att vissa medlemsstater kanske inte 
tillämpar de enskilda bestämmelserna fullt ut, och om så är fallet bör kommissionen använda 
sina befogenheter enligt fördraget för att säkerställa att EU-lagstiftningen tillämpas.

Direktivet är bara tillämpligt på tvister på privaträttens område och omfattar i synnerhet inte 
straffrättsliga eller offentligrättsliga tvister. Definitionen av tvister på privaträttens område ska 
tolkas som en självständig definition i EU-rätten, som innebär att vissa tvister som skulle 
betraktas som offentligrättsliga tvister i vissa medlemsstater i själva verket kan omfattas av 
bestämmelserna i direktivet.

2. Allmänhetens medvetenhet

Det främsta problemet med direktivet är att det inte är tillräckligt känt. Enligt kommissionen 
känner endast 12 procent av medborgarna till möjligheten till gränsöverskridande rättshjälp1. 
Om medborgarna inte känner till möjligheten att ansöka om gränsöverskridande rättshjälp 
kommer de förmodligen inte att kunna dra nytta av rätten om de befinner sig i en situation där 
det skulle behövas.

Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa en större medvetenhet om 
gränsöverskridande rättshjälp, särskilt bland rättstillämpare.

3. Praktiska förbättringar

Ett problem som kan uppstå om rättshjälp beviljas och en advokat utses är att advokaten och 
klienten kan ha svårt att kommunicera på grund av bristande språkkunskaper eller bristande 
förståelse för varandras rättssystem. Åtgärder bör vidtas för att se till att de advokater som 
utses för sådana ärenden har lämpliga kunskaper inom det relevanta språket och det utländska 
rättssystemet. Man kan till exempel upprätta databaser över rättstillämpare med dessa 
kunskaper, om sådana inte redan finns.
                                               
1 Den särskilda Eurobarometerundersökningen nr 351, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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För att förbättra kompetensen skulle medlemsstaterna också kunna överväga att utse en enda 
översändande och mottagande myndighet för varje jurisdiktion och på så sätt garantera att de 
tjänstemän som handlägger dessa ärenden har tillräcklig erfarenhet. När hanteringen av 
gränsöverskridande rättshjälp är decentraliserad har de enskilda kontoren ofta mycket få 
sådana ärenden, vilket innebär att tjänstemännen kanske inte har tillräcklig erfarenhet att 
handlägga ansökningarna effektivt.

Ett annat problem är att olika medlemsstater i dagsläget har olika gränsvärden eller riktlinjer 
för att bevilja rättshjälp. Detta innebär att en person som skulle ha rätt till rättshjälp i sin 
hemmedlemsstat kanske inte har denna rätt i den medlemsstat där tvisten äger rum.

Mot denna bakgrund och eftersom det kan vara lättare för myndigheterna i hemmedlemsstaten 
att kommunicera med den sökande och bedöma hans eller hennes ekonomiska situation skulle 
föredraganden vilja lägga fram ett nytt förslag, nämligen att de sökande bör kunna välja att 
ansöka om rättshjälp antingen i hemmedlemsstaten eller i den medlemsstat där hjälpen 
behövs. Varje myndighet skulle tillämpa sina egna gränsvärden och riktlinjer. Om ansökan 
beviljas av myndigheten i hemmedlemsstaten skulle medborgaren få ett intyg som styrker 
denna rätt. Intyget skulle i sin tur accepteras av myndigheterna i den andra medlemsstaten 
utan att en ny bedömning av situationen behöver göras.

Detta skulle göra det hela betydligt enklare för medborgarna (och de berörda myndigheterna) 
och påskynda förfarandena.

Kommissionen bör därför uppmanas att lägga fram ett förslag till ändring av direktivet enligt 
ovan.

5. Internationella förbindelser

Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp innehåller liknande 
bestämmelser om rätt till rättshjälp, vilka är tillämpliga på internationell nivå. Antalet stater 
som tillämpar konventionen är relativt lågt, men ökar. Endast 17 av de 27 medlemsstaterna 
tillämpar konventionen. Medlemsstaterna bör uppmuntras att ansluta sig till konventionen, vid 
behov genom ett rådsbeslut, eftersom deras medborgare också skulle ha nytta av möjlighet till 
rättshjälp i vissa tredjeländer.


