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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento išreikšti požiūrį dėl teisinės pagalbos teikimo 
Europos Sąjungoje neišgalintiems už ją susimokėti asmenims. Kaip pavyzdį peticijos 
pateikėjas pateikia atvejį asmens, Belgijoje dalyvaujančio baudžiamajame procese, o 
gyvenančio Nyderlanduose. Pasak peticijos pateikėjo, Belgija laikosi požiūrio, kad jei šis 
asmuo gyvena Nyderlanduose, Belgija neprivalo teikti jam teisinės pagalbos. Ši byla 
nagrinėjama ne Nyderlanduose, todėl, pasak jo, savaime suprantama, kad jo teisinės pagalbos 
prašymo Nyderlandai taip pat nepatenkintų. Tai reiškia, kad teisinės pagalbos prašytojas taip 
ir liks be teisinės paramos. Peticijos pateikėjas prašo šį klausimą išspręsti parengiant ES teisės 
aktą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 20011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Komisijos pastabos 

Europos Sąjungoje plėtojant teisminį bendradarbiavimą ir abipusį pripažinimą 
baudžiamosiose bylose, ES gali nustatyti tokius bendruosius minimalius standartus, susijusius 
su procesinėmis teisėmis baudžiamosiose bylose, pvz., teise į teisinę pagalbą, kokių reikia 
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tarpusavio pripažinimui užtikrinti (Sutarties dėl ES veikimo 82 straipsnio 2 dalis). Bendrieji 
minimalūs standartai didina tarpusavio pasitikėjimą, būtiną veiksmingai abipusio pripažinimo 
sistemai.

2009 m. Taryba pavirtino veiksmų planą, skirtą įtariamų ir kaltinamų asmenų procesinėms 
teisėms baudžiamosiose bylose stiprinti (2009/C295/01), kuriame Komisija raginama ilgainiui 
pateikti keletą priemonių, kurios padėtų užtikrinti būtiniausias teises ES baudžiamosiose 
bylose. Iki šiol šiuo tikslu Komisija pateikė tris pasiūlymus. Teisinės pagalbos 
baudžiamosiose bylose klausimas aptartas veiksmų plane (pristatant C priemonę), tačiau šis 
reikalas ypatingas ir sudėtingas, todėl būtų tikslinga jį atskirai nagrinėti išsamiau. Šiuo metu 
Komisija svarsto galimybę imtis veiksmų ir 2011. m. pabaigoje pradėjo tyrimą, skatindama 
galimos teisinei pagalbai baudžiamosiose bylose skirtos priemonės poveikio vertinimą. 

Teisė gauti teisinę pagalbą, skirta užtikrinti teisę į teisingą baudžiamosios bylos nagrinėjimą, 
nustatyta Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje, taip pat Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje. Pagal chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos 
taikomos valstybėms narėms tik tada, kai šios įgyvendina ES teisę.
Be to, dėl peticijoje pateikto pavyzdžio, kad ES pilietis nesulaukia teisinės pagalbos vienoje 
valstybėje narėje, nes jis nėra tos valstybės pilietis, reikėtų nurodyti, kad ES pilietis, 
besinaudojantis savo teisėmis pagal Sutartis neturėtų būti diskriminuojamas dėl pilietybės 
(Sutarties dėl ES veikimo 18 straipsnis).
Dėl teisinės pagalbos tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose paminėtina, kad 
Komisija neseniai patvirtino Komisijos pranešimą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Direktyvos 2003/8/EB taikymo. Siekiant 
tinkamiau įgyvendinti teisę kreiptis į teismą sprendžiant tarpvalstybinius civilinius ginčus, 
siūloma nustatyti bendrąsias minimalias teisinės pagalbos teikimo sprendžiant ginčus 
taisykles1. Komisija daro išvadą, kad patvirtinus ir į nacionalinę teisę perkėlus Direktyvą 
valstybių narių santykiai daugeliu atvejų tapo aiškesni ir vienodesni ir kad civilinėms byloms 
skirta tarpvalstybinės teisinės pagalbos sistema, veiksmingai teikianti naudą asmenims 
gyvenantiems kitose valstybėse narėse, įgyvendinta visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją, 
nes šiai valstybei narei anksčiau minėta direktyva netaikoma.

Išvada

Šiuo metu Komisija svarsto galimybę pasiūlyti priemonę, kuri padėtų įgyvendinti teisę į 
teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose.“ 

                                               
1 COM(2012) 71.


