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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0692/2012, внесена от Reinhard Haug, с германско гражданство, 
относно възстановяването на съдебните разносни и разноските за адвокатска 
защита

1. Резюме на петицията

Братът на вносителя на петицията е убит при пътен инцидент в Люксембург. 
Вносителят на петицията и другите роднини е трябвало да наемат адвокат за своя 
сметка поради задължението да бъдат представлявани от адвокат. Вносителят на 
петицията твърди, че съдебните разноски и разноските за адвокатска защита се 
възстановяват в някои държави членки, а в други не. Вносителят на петицията желае да 
знае дали има единни правила в Европейския съюз относно възстановяването на 
съдебните разноски. В случай, че няма такива, той настоява да бъдат изготвени 
европейските правила в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

В областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела е приложима 
Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 година за подобряване на достъпа до 
правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи 
правила за правната помощ при такива спорове. Разпоредбите на тази директива се 
прилагат за „трансгранични” граждански дела, когато лицето, изискващо правна 
помощ, не живее в държавата членка, където ще се разглежда делото или където ще се 
прилага решението.
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Директивата установява принципа, съгласно който лица, които не разполагат с 
достатъчни средства, за да защитава своите права по правен път, имат право да 
получават съответна правна помощ в друга държава членка при същите условия като 
гражданите на тази държава членка. Обаче с директивата не са хармонизирани 
съществените правила относно правната помощ, те се определят на национално 
равнище и варират между държавите членки. По тази причина е възможно в една 
държава членка да бъдат покривани определени разходи, но не и в друга държава 
членка.

В директивата се посочват услугите, които трябва да бъдат предоставяни, така че 
правната помощ да бъде считана за уместна: достъп до предсъдебни консултации, 
правна помощ и представителство в съда, освобождаване от задължението за заплащане 
на разходите, свързани със съдебното производство, или оказване на помощ за тяхното 
заплащане, включително разходите, свързани с трансгранични дела. В директивата 
също така са уточнени условията, свързани с финансовите средства на заявителя или 
съществото на спора, които могат да бъдат изисквани от държавата членка при 
предоставяне на правна помощ.

И на последно място, директивата определя определени механизми за съдебно 
сътрудничество между органите на държавите членки, имащо за цел да улесни 
предаването и обработката на заявленията за предоставяне на правна помощ. По-
конкретно, в директивата се предвижда възможността дадено лице да подаде заявление 
в държавата, в която пребивава, което впоследствие трябва да бъде предадено, бързо и 
безплатно, на органите на държавата, която трябва да предостави правна помощ.


