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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0578/2011, внесена от Evert Broens, с нидерландско гражданство, 
относно правна помощ в Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане Европейският парламент да изрази позицията 
си относно правната помощ в Европейския съюз. Вносителят на петицията дава за 
пример случая на лице, което е въвлечено в наказателно производство в Белгия, а е 
пребиваващо в Нидерландия. Според вносителя на петицията белгийската държава е на 
мнение, че поради факта, че въпросното лице е пребиваващо в Нидерландия, държавата 
не е длъжна на осигури правна помощ. Тъй като случаят не се разглежда в 
Нидерландия, според него е очевидно, че молба за правна помощ в Нидерландия също 
няма да бъде удовлетворена. В крайна сметка резултатът е, че лице, които има нужда и 
търси правна помощ, „пада от два стола на земята“. Вносителят на петицията отправя 
искане за европейско законодателство по въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Коментари на Комисията 

В рамките на съдебното сътрудничество и взаимното признаване на наказателно-
правни въпроси в Европейския съюз, същият може да установи минимални европейски 
стандарти във връзка с процесуалните права при наказателните производства, като 
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например правото на правна помощ, доколкото тя е необходима, за да се гарантира 
взаимното признаване (член 82, параграф 2 от ДФЕС). Общите минимални стандарти 
засилват взаимното доверие, което е необходимо за една ефективна система за взаимно 
признаване.

През 2009 г. Съветът прие резолюция относно пътна карта за укрепване на 
процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на 
наказателното производство (2009/С295/01), която прикани Комисията да представи
поетапно няколко мерки, които ще осигурят основен набор от права в рамките на 
наказателното производство в ЕС. За тази цел към днешна дата Комисията е направила 
три предложения. Въпросът за правната помощ при наказателните производства е 
включен в пътната карта (като част от мярка В) и поради специфичността и сложността 
на темата, той изисква да се проучи самостоятелно и подробно. Понастоящем 
Комисията разглежда внимателно възможността да предприеме действия, като за целта 
в края на 2011 г. тя даде ход на проучване, което да подкрепи оценката на 
въздействието върху вземането на приемливи мерки по отношение на правната помощ 
по наказателно-правни въпроси. 

Правото на правна помощ, която да гарантира справедлив съдебен процес при 
наказателните производства, е предвидено в член 6 от Европейската конвенция за 
правата на човека (ЕКПЧ), както и в член 47 от Хартата на основните права на ЕС. 
Съгласно член 51 от Хартата, нейните клаузи се отнасят до държавите членки, само 
когато те прилагат правото на Съюза.
Освен това, що се отнася до примера, посочен от вносителя на петицията, относно 
гражданин на ЕС, който не е получил правна помощ в държава, в която той няма 
гражданство, трябва да се отбележи, че европейски гражданин, който е упражнил 
своите права съгласно Договорите, не следва да бъде обект на дискриминация на 
основание гражданство (член 18 от ДФЕС). 

Що се касае до правната помощ при разрешаването на презгранични граждански и 
търговски въпроси, Комисията наскоро прие доклад от Комисията към Съвета, 
Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет относно 
прилагането на Директива 2003/8/ЕО за подобряване на достъпа до правосъдие при 
презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната 
помощ при такива спорове1. Комисията стига до заключението, че приемането и 
транспонирането на директивата внесе до голяма степен яснота и съгласуваност между 
държавите членки, както и че във всички тях е въведена презгранична система за 
правна помощ при гражданските съдебни дела, която е от реална полза за лицата, 
пребиваващи в други държави членки, с изключение на Дания, която не попада в 
обхвата на гореспоменатата директива.

Заключение

В момента Комисията проучва възможността да предложи мерки относно правото на 
правна помощ в рамките на наказателното производство. 

                                               
1 COM(2012)0071.


