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Θέμα: Αναφορά 0692/2012, του Reinhard Haug, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την απόδοση των δικαστικών εξόδων και της νομικής συνδρομής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αδερφός του αναφέροντος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Λουξεμβούργο. 
Ο αναφέρων και οι υπόλοιποι επιζώντες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε δικηγόρο με δικά 
τους έξοδα, καθώς ήταν υποχρεωτική η συνδρομή δικηγόρου. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
το δικαστικό κόστος και η νομική συνδρομή σε ορισμένα κράτη μέλη αποδίδονται και σε 
άλλα όχι. Ο αναφέρων ζητεί να πληροφορηθεί εάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ενιαίος 
κανονισμός σε σχέση με την απόδοση των δικαστικών εξόδων. Εάν όχι, ζητεί επιτακτικά την 
εκπόνηση σχετικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, υπάρχει η 
οδηγία 2003/8/EΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη 
επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το 
ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές. Οι διατάξεις αυτής της οδηγίας εφαρμόζονται στις 
διασυνοριακές αστικές υποθέσεις, στις οποίες το πρόσωπο που ζητεί νομική συνδρομή δεν 
κατοικεί στο κράτος μέλος όπου θα εκδικασθεί η υπόθεση ή όπου προβλέπεται να 
εφαρμοστεί η απόφαση.
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Με την οδηγία θεσπίζεται η αρχή, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους για να υπερασπιστούν τα νομικά δικαιώματά τους έχουν δικαίωμα να 
λαμβάνουν την κατάλληλη νομική συνδρομή σε άλλο κράτος μέλος υπό τους ίδιους όρους με 
τους πολίτες του εν λόγω κράτους μέλους. 
Ωστόσο, η οδηγία δεν έχει εναρμονίσει τους βασικούς κανόνες για τη νομική συνδρομή, οι 
οποίοι ορίζονται σε εθνικό επίπεδο και ποικίλλουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Είναι 
επομένως δυνατό ορισμένα έξοδα να καλύπτονται σε ένα κράτος μέλος και σε ένα άλλο να 
μην καλύπτονται.

Στην οδηγία ορίζονται οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται ώστε η νομική συνδρομή να 
θεωρείται κατάλληλη: πρόσβαση στην παροχή νομικών συμβουλών, σε νομική αρωγή και 
εκπροσώπηση στο δικαστήριο, εξαίρεση από τα δικαστικά έξοδα ή σχετική υποστήριξη, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που συνδέονται με τον διασυνοριακό χαρακτήρα της 
υπόθεσης. Στην οδηγία ορίζονται επίσης οι όροι που σχετίζονται με τους οικονομικούς 
πόρους του αιτούντος ή με την ουσία της διαφοράς, τους οποίους θέτουν ενδεχομένως τα 
κράτη μέλη προκειμένου να χορηγήσουν νομική συνδρομή.

Τέλος, στην οδηγία ορίζονται συγκεκριμένοι μηχανισμοί δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών των κρατών μελών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διαβίβασης και της 
επεξεργασίας των αιτήσεων για νομική συνδρομή. Ειδικότερα, στην οδηγία προβλέπεται η 
δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων στη χώρα διαμονής, οι οποίες πρέπει στη συνέχεια να 
διαβιβάζονται ταχέως και δωρεάν στις αρχές της χώρας που πρόκειται να χορηγήσει τη 
συνδρομή.


