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Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1667/2009, внесена от Walter Grytzik, с германско гражданство, от 
името на Günter Modlinger, относно нарушаване на Директива 2003/8/ЕО на 
Съвета (правна помощ при презгранични спорове)

1. Резюме на петицията

Адвокатът, който представлява свой клиент, участник в съдебен спор относно имот в 
Ibiza, твърди, че Испания е в нарушение на Директива 2003/8/ЕО на Съвета за 
подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването 
на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове. Адвокатът твърди, 
че неправилно е отхвърлена молба за правна помощ за пътуване с цел явяване пред 
съда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Петицията

Вносителят, който е германски адвокат, описва съдебен спор в Ibiza. Той е поискал от 
името на клиента си предоставянето на правна помощ от страна на съда от първа 
инстанция в Ibiza във връзка с обезщетение за направена инвестиция в недвижимо 
имущество. 
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Съдът от първа инстанция е назначил съдебно изслушване в Ibiza във връзка с това 
искане, като в призовката е посочил, че ако страната не се яви на изслушването, това 
ще се възприеме като оттегляне на иска. Вносителят на петицията е обжалвал това и е 
поискал авансово възстановяване на пътните разходи на клиента му или освобождаване 
от изискването да присъства лично. Развитието във връзка с това обжалване не е 
посочено в петицията. Ищецът не се е появил в съда за изслушването. С решение от 10 
април 2007 г. съдът се е произнесъл, че съдебният иск се счита за оттеглен.  

Вносителят на петицията твърди, че решението на испанския съд не е в съответствие с 
Директива 2003/8/ЕО на Съвета (правна помощ при презгранични спорове). 

Наблюдения на Комисията

Комисията няма правомощия да се намесва в отделни случаи на нарушаване на права, 
освен ако няма явно нарушение на законодателството на Общността от страна на 
държава-членка или държавен орган.

Европейският съюз е приел специални правила за насърчаване на прилагането на 
правна помощ при презгранични спорове за лица, които не притежават достатъчно 
средства, когато е необходима помощ за гарантиране на ефективен достъп до 
правосъдие. Тези правила са определени в Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 
2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез 
установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове. 
Въпреки това директивата установява само някои минимални общи стандарти, които се 
отнасят до правната помощ при такива спорове. По отношение на въпросите, за които 
директивата не установява конкретни разпоредби, гражданско-процесуалните правила, 
свързани с правната помощ, се определят от националните органи. 

Директивата не предвижда подробни правила за обработване на молби за правна 
помощ. Директивата регулира единствено специфични презгранични ситуации, 
например установява правила за подаване и предаване на молби за правна помощ (член 
13 от директивата), както и за компетентните органи и езика, на който се подават (член 
14). Член 15 от директивата установява някои минимални правила относно 
обработването на молбите за правна помощ. Въпреки това този член не съдържа 
подробни правила за обработването на молбите.

Освен това член 7 от директивата не се прилага по отношение на обработването на 
молбите. Процедурата по предоставяне на правна помощ е уредена изключително в 
глава ІV (членове 12 и следв.) от директивата. Така член 7 от директивата се отнася 
единствено за разходите, които следва да бъдат покрити, след като е предоставена 
правна помощ, а не по време на съдебно производство за разглеждане на молба за 
правна помощ. Следователно при граждански производства за предоставяне на правна 
помощ се прилага националното законодателство (вж. MüKo-Rauscher, ZPO, § 1076 
параграф 3; Zöller-Geimer, ZPO, § 1976, параграф 4).

Съображение 19 от директивата гласи, че „когато преценяват дали е необходимо 
физическото присъствие на дадено лице в съда, съдилищата на държавата-членка 
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следва да вземат предвид всички предимства на възможностите, предлагани от 
Регламент (EО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството 
между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански 
и търговски дела“.  Въпреки това нито член 12 и следващите го, нито член 7 от 
директивата съдържат разпоредби относно освобождаване на дадена страна от 
изискването да присъства лично по време на съдебно изслушване. Накрая, нито един от 
тези членове не предвижда правила относно необходимостта от авансово плащане на 
кандидата за правна помощ. 

Ако вносителят счита, че правата му са били нарушени във въпросното дело, той 
следва да потърси компенсация на национално равнище чрез испанските съдилища.

Заключение

Тъй като повдигнатият в петицията въпрос не попада в обхвата на Директива 2003/8/ЕО 
на Съвета, Европейската комисия не може да се намеси в полза на вносителя на 
петицията. 

4. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

В допълнение към предишното съобщение от Комисията и неотдавнашния дебат в 
комисията по петиции Комисията би искала да добави още някои наблюдения. 

Съгласно член 5, параграф 1 държавите-членки предоставят правна помощ на 
кандидатите, които частично или изцяло не са в състояние да поемат съдебните 
разноски в резултат от икономическото си положение, за да се гарантира ефективният 
достъп на тези лица до правосъдие.  Обаче съгласно член 5, параграф 3 държавите-
членки могат да определят прагове, над които кандидатите за правна помощ се считат 
частично или изцяло в състояние да поемат съдебните разноски. Въпреки споменатото 
по-горе, в член 5, параграф 4 се посочва, че не може тези прагове да попречат на 
отпускането на правна помощ за кандидатите, които са над праговете, стига те да 
докажат, че не са в състояние да платят съдебните разноски в резултат от разликите в 
разходите за живот между държавите-членки на местоживеене или обичайно 
пребиваване и на съда. 

Европейската комисия следи много внимателно прилагането на Директива 2003/8/EО. 
Досега обаче не изглежда да са възниквали някакви конкретни проблеми във връзка с 
член 5, параграф 4. Директива 2003/8/EО на Съвета и прилагането й са понастоящем 
обект на оценка и Комисията ще представи доклада до края на първата половина на 
2011 г.

Комисията повтаря, че тъй като повдигнатият в петицията въпрос не попада в обхвата 
на Директива 2003/8/ЕО на Съвета, тя не може да се намеси в полза на вносителя на 
петицията.


