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Lūgumrakstu komiteja

11.2.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1667/2009, ko Günter Modlinger vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Walter Grytzik, par Padomes Direktīvas 2002/8/EK pārkāpumu 
(juridiskā palīdzība pārrobežu strīdos)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Advokāts, kas pārstāv savu klientu, kurš ir iesaistīts juridiskā strīdā par īpašumu Ibizā, 
apgalvo, ka Spānija pārkāpj Padomes Direktīvu 2002/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību 
pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību 
šādos strīdos. Kā apgalvo advokāts, juridiskās palīdzības pieteikums ceļošanai, lai ierastos 
tiesā, tika nepamatoti noraidīts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, vācu izcelsmes advokāts, apraksta juridisku strīdu Ibizā. Viņš bija 
sava klienta vārdā lūdzis Ibizas pirmās instances tiesai piešķirt viņam juridisko palīdzību 
attiecībā uz prasību par kompensāciju par ieguldījumu nekustamā īpašumā.

Pēc šī lūguma pirmās instance tiesa bija noteikusi tiesas sēdi Ibizā un tiesas pavēstē 
norādījusi, ka, ja puse neieradīsies uz tiesas sēdi, to uzskatīs par prasības atsaukšanu.
Lūgumraksta iesniedzējs pārsūdzēja to un lūdza avansā atlīdzināt viņa klienta ceļa izdevumus 
vai atbrīvot viņa klientu no pienākuma ierasties tiesā personiski. Informācija par šīs 
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pārsūdzības virzību netika pievienota lūgumrakstā. Prasītājs neieradās uz tiesas sēdi. Ar 
2007. gada 10. aprīļa lēmumu tiesa pasludināja prasību par atsauktu.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas tiesas lēmums neatbilst Padomes direktīvai 
2003/8/EK (juridiskā palīdzība pārrobežu strīdos).

Komisijas novērojumi

Komisijai nav pilnvaru iejaukties individuālās tiesību pārkāpumu lietās, ja vien nav 
acīmredzamu dalībvalsts vai valsts varas iestāžu Savienības tiesību aktu pārkāpumu.

Eiropas Savienība ir pieņēmusi īpašus noteikumus, lai veicinātu juridiskās palīdzības 
sniegšanu pārrobežu strīdos tām personām, kurām nav pietiekamu līdzekļu gadījumā, ja 
palīdzība ir vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu tiesas pieejamību. Tie ir noteikti Padomes 
2003. gada 27. janvāra Direktīvā 2002/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu 
strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos.
Tomēr direktīva nosaka tikai dažus kopējus obligātus standartus attiecībā uz juridisko 
palīdzību šādos strīdos. Ja direktīvā nav noteikti īpaši noteikumi, civilās procedūras attiecībā 
uz juridisko palīdzību ir valsts varas iestāžu ziņā.

Šajā direktīvā nav ietverti sīki noteikumi attiecībā uz juridiskās palīdzības pieprasījumu 
izskatīšanu. Direktīva tikai reglamentē tās situācijas, kas raksturīgas pārrobežu situācijām, 
piemēram, tajā paredzēti noteikumi juridiskās palīdzības pieprasījumu iesniegšanai un 
pārsūtīšanai (direktīvas 13. pants) vai par kompetentajām iestādēm un valodu (14. pants).
Direktīvas 15. pantā ir noteikti daži obligāti noteikumi attiecībā uz juridisko pieteikumu 
izskatīšanu. Tomēr pantā nav ietverti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz juridiskās 
palīdzības pieprasījumu izskatīšanu.

Turklāt direktīvas 7. pantu nepiemēro attiecībā uz pieprasījumu izskatīšanu. Procedūru 
juridiskās palīdzības piešķiršanai reglamentē tikai direktīvas IV. nodaļa (12. pants un 
turpmākie panti). Tādēļ direktīvas 7. pants attiecas tikai uz tiem izdevumiem, kas jāsedz pēc 
tam, kad juridiskā palīdzība ir piešķirta, nevis tad, kad tiesa veic juridiskās procedūras, lai 
pieņemtu lēmumu attiecībā uz lūgumu par juridisko palīdzību. Tādējādi civilās procedūras 
attiecībā uz juridiskās palīdzības piešķiršanu regulē valsts tiesību akti (sal. MüKo-Rauscher, 
ZPO, 1076. punkts, 3. piezīme; Zöller-Geimer, 1976. punkts, 4. piezīme).

Direktīvas 19. apsvērumā teikts, ka „apsverot, vai ir nepieciešama personas fiziskā klātbūtne 
tiesā, dalībvalsts tiesām jāņem vērā visu to priekšrocību izmantošanas iespējas, kas paredzētas 
Padomes 2001. gada 28. maija Regulā (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu 
tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās”. Tomēr ne direktīvas 12. pantā un 
turpmākajos, ne arī 7. pantā nav paredzēti noteikumi par puses atbrīvošanu no pienākuma 
personiski piedalīties tiesas sēdē. Visbeidzot, neviens no šiem pantiem neparedz noteikumus 
attiecībā uz nepieciešamību veikt avansa maksājumu pieprasījuma iesniedzējam.

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa tiesības minētajā jautājumā ir pārkāptas, tad 
viņam būtu jāiesaka meklēt prasības apmierināšanas iespējas valsts līmenī Spānijas tiesās.

Secinājums
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Tā kā lūgumraksta iesniedzēja norādītais jautājums neietilpst Padomes Direktīvas 2003/8/EK 
darbības jomā, Eiropas Komisija nevar iejaukties lūgumraksta iesniedzēja vārdā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Komisija, papildinot savu iepriekšējo paziņojumu un nesenās diskusijas Lūgumrakstu 
komitejā, vēlētos izklāstīt vēl dažus apsvērumus. 

Saskaņā ar 5. panta 1. punktu dalībvalstis juridisko palīdzību piešķir personām, kuras daļēji 
vai pilnībā nespēj segt tiesāšanās izdevumus sava ekonomiskā stāvokļa dēļ, lai nodrošinātu 
tām reālu tiesas pieejamību.  Tomēr saskaņā ar 5. panta 3. punktu dalībvalstis var noteikt 
robežas, kuras pārsniedzot, juridiskās palīdzības pieprasītājus uzskata par spējīgiem pilnībā 
vai daļēji segt tiesāšanās izdevumus. Neatkarīgi no minētā, 5. panta 4. punktā ir paredzēts, ka 
šīs robežas nevar liegt piešķirt juridisko palīdzību tiem šīs palīdzības pieprasītājiem, kuru 
līdzekļi pārsniedz minētās robežas, ja viņi pierāda, ka nespēj samaksāt tiesāšanās izdevumus 
tādēļ, ka pastāv atšķirības starp dzīves dārdzību domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas 
dalībvalstī un dalībvalsti, kurā notiek tiesas sēdes. 

Eiropas Komisija ļoti rūpīgi seko līdzi tam, kā tiek piemērota Direktīva 2003/8/EK. Tomēr 
līdz šim, šķiet, 5. panta 4. punkts nerada nekādas specifiskas problēmas. Pašlaik tiek izvērtēta 
Padomes Direktīva 2003/8/EK un tās piemērošana, un Komisija iesniegs pārskatu līdz 
2011. gada pirmā pusgada beigām.   

Komisija vēlreiz atkārto, ka tā nevar iejaukties lūgumraksta iesniedzēja vārdā, jo lūgumrakstā 
izvirzītais jautājums neietilpst Padomes Direktīvas 2003/8/EK darbības jomā.


