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Przedmiot: Petycja 0578/2011, którą złożył Evert Broens (Holandia) w sprawie pomocy 
prawnej w Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska 
w odniesieniu do kwestii pomocy prawnej w Unii Europejskiej. Jako przykład składający 
petycję przytacza sprawę pewnej osoby, wobec której w Belgii prowadzone jest postępowanie 
karne i która mieszka w Holandii. Według składającego petycję belgijskie władze są zdania, 
że skoro dana osoba jest mieszkańcem Holandii, nie są one zobowiązane do udzielania tej 
osobie pomocy prawnej. Z uwagi na to, że wspomniane postępowanie nie jest prowadzone 
w Holandii, zdaniem składającego petycję wniosek o pomoc prawną w Holandii bez 
wątpienia również zostanie odrzucony. Ostatecznie prowadzi to do tego, że uboga osoba 
potrzebująca pomocy prawnej jest w sytuacji bez wyjścia. Składający petycję zwraca się 
o wdrożenie europejskiego prawodawstwa w tym zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uwagi Komisji 

W ramach współpracy sądowej oraz zasady wzajemnego uznawania w sprawach karnych w 
Unii Europejskiej, UE może ustanowić wspólne minimalne standardy w zakresie praw 
procesowych w postępowaniu karnym, jak na przykład w odniesieniu do prawa do pomocy 
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prawnej, w zakresie niezbędnym do zachowania zasady wzajemnego uznawania (art. 82 ust. 2 
TFUE). Wspólne minimalne standardy zwiększają wzajemne zaufanie, które jest koniecznym 
elementem skutecznego systemu wzajemnego uznawania.

W 2009 r. Rada przyjęła rezolucję dotyczącą harmonogramu działań mających na celu 
umocnienie praw procesowych osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym 
(2009/C 295/01), w której poproszono Komisję o stopniowe przedstawianie środków, które 
będą stanowić podstawowy zbiór praw w postępowaniu karnym w UE. Dotychczas Komisja 
złożyła trzy wnioski w tej sprawie. Kwestia pomocy prawnej w postępowaniu karnym została 
ujęta w harmonogramie działań (jako część środka C). Ze względu na specyfikę oraz 
złożoność tej sprawy warto przyjrzeć się jej oddzielnie i szczegółowo. Komisja bada obecnie 
możliwość podjęcia działania i zainicjowała pod koniec roku 2011 badanie w celu wsparcia 
oceny skutków oddziaływania potencjalnych środków na pomoc prawną w sprawach karnych. 

Prawo do pomocy prawnej stanowiące gwarancję przestrzegania prawa do rzetelnego procesu 
sądowego w postępowaniu karnym jest zapisane w art. 6 EKPC oraz w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 51 Karty jej postanowienia mają 
zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii.
Ponadto odnosząc się do przytoczonego przez składającego petycję przykładu obywatela UE, 
który nie uzyskał pomocy prawnej w jednym państwie, ponieważ nie był jego obywatelem, 
należy stwierdzić, że obywatel UE, który korzysta ze swoich praw na mocy Traktatów nie 
powinien być dyskryminowany ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE). 
W odniesieniu zaś do kwestii pomocy prawnej w transgranicznych sprawach cywilnych i 
handlowych Komisja przyjęła ostatnio sprawozdanie skierowane przez Komisję do Rady, 
Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące 
stosowania dyrektywy 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad 
odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze1. Komisja stwierdza, że 
przyjęcie i transpozycja dyrektywy wprowadziły jasność i jednolitość proceduralną pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz że we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem 
Danii, której nie dotyczy rzeczona dyrektywa, został wprowadzony transgraniczny system 
pomocy prawnej, z którego mogą skutecznie korzystać osoby zamieszkujące w innych 
państwach członkowskich.

Wniosek

Komisja analizuje obecnie możliwość złożenia wniosku w zakresie prawa do pomocy prawnej 
w postępowaniu karnym. 
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