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1. Sammendrag

Andragerens bror omkom i en trafikulykke i Luxembourg. Andrageren og andre slægtninge 
var nødsaget til at ansætte en advokat for egen regning, idet de havde pligt til at lade sig 
repræsentere ved en advokat. Andrageren hævder, at de juridiske omkostninger og den 
juridiske bistand refunderes i visse medlemsstater, men ikke i alle. Andrageren ønsker 
oplysning om, hvorvidt der findes fælles regler i Den Europæiske Union for refusion af 
juridiske omkostninger. Såfremt dette ikke er tilfældet insisterer han på, at der indføres 
europæiske regler på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. september 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

På området retligt samarbejde i civil- og handelsretlige anliggender findes direktiv 2002/8/EF 
af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem 
fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art. 
Direktivets bestemmelser finder anvendelse på "grænseoverskridende" civilretlige sager, hvor 
den person, der anmoder om retshjælp, ikke bor i den medlemsstat, hvor retssagen føres, eller 
hvor afgørelsen fuldbyrdes.
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Ifølge direktivet er personer, der ikke har tilstrækkelige ressourcer til at gøre deres rettigheder 
gældende, berettiget til at modtage en passende retshjælp i en anden medlemsstat på samme 
vilkår som denne stats egne statsborgere. Direktivet har imidlertid ikke harmoniseret de 
materielle regler om retshjælp, som fastlægges på nationalt plan og varierer fra medlemsstat 
til medlemsstat. Det er således muligt, at visse omkostninger er dækket i én medlemsstat, men 
ikke i en anden.

Direktivet fastlægger de ydelser, der skal leveres, for at retshjælpen anses for passende: 
rådgivning forud for en retssag, juridisk bistand og repræsentation i retten, fritagelse for eller 
hjælp til at betale sagsomkostningerne, herunder omkostninger forbundet med tvistens 
grænseoverskridende karakter. Direktivet fastsætter også betingelser vedrørende ansøgerens 
økonomiske ressourcer og betingelser vedrørende tvistens genstand, som medlemsstaterne 
kan kræve opfyldt for at yde retshjælp.

Endelig opstiller direktivet visse mekanismer for retligt samarbejde mellem medlemsstaternes 
myndigheder, der har til formål at gøre det lettere at indgive og behandle ansøgninger om 
retshjælp. Især giver direktivet mulighed for, at en person kan indgive sin ansøgning i 
bopælslandet, som derefter overfører denne, hurtigt og gratis, til myndighederne i det land, 
der skal yde støtten.


