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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának bátyja egy luxemburgi közúti balesetben hunyt el. A petíció 
benyújtójának és hozzátartozóinak saját költségükön kellett ügyvédet fogadniuk, mivel a 
törvény szerint ügyvédnek kellett képviselnie őket. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a jogi 
költségeket és a jogi tanácsadás költségeit egyes országokban visszatérítik, míg másokban 
nem. A petíció benyújtója szeretné tudni, hogy léteznek-e a jogi költségek visszatérítésére 
vonatkozó egységes szabályok az Európai Unióban. Amennyiben nincsenek, ragaszkodik 
hozzá, hogy európai jogszabályokat alkossanak ezen a területen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén a határon 
átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó 
közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003. január 27-i 2003/8/EK irányelv 
rendelkezik. Ezen irányelv rendelkezései a „határokon átnyúló” polgári ügyekre 
alkalmazandóak, amelyekben a költségmentességért folyamodó személy nem abban a 
tagállamban él, ahol az ügyet tárgyalják, vagy ahol az ítéletet végrehajtják.
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Az irányelv lefekteti azt az elvet, amely szerint azok a személyek, akik nem rendelkeznek 
elegendő forrással ahhoz, hogy a törvény által biztosított jogaikat érvényesítsék, a másik 
tagállamban az adott tagállam állampolgáraival azonos feltételek mellett jogosultak megfelelő 
költségmentességre. Az irányelv ugyanakkor nem harmonizálta a költségmentességre 
vonatkozó alapvető szabályokat, így ezeket nemzeti szinten határozzák meg, és tagállamról 
tagállamra változnak. Előfordulhat tehát, hogy bizonyos költségeket valamely tagállam fedez, 
egy másik tagállam azonban nem.

Az irányelv rögzíti azokat a szolgáltatásokat, amelyeket biztosítani kell annak érdekében, 
hogy a költségmentesség megfelelő legyen: ilyen a pert megelőző tanácsadáshoz, 
jogsegélyhez és a bíróság előtti képviselethez való hozzáférés, valamint az eljárási költség 
alóli mentesség vagy az azzal kapcsolatos könnyítés, beleértve az ügy határokon átnyúló 
jellegével kapcsolatos költségeket is. Az irányelv ezenkívül meghatározza a kérelmező anyagi 
helyzetére vagy a jogvita tárgyára  vonatkozó feltételeket is, melyeket a tagállamok a 
költségmentesség odaítéléséhez előírhatnak.

Végezetül az irányelv a tagállamok hatóságai közötti igazságügyi együttműködésre irányuló 
mechanizmusok megszervezésére is kitér, melyek célja a költségmentesség iránti kérelmek 
továbbításának és feldolgozásának egyszerűsítése. Az irányelv konkrétan lehetővé teszi, hogy 
valamely személy a kérelmét a lakóhelye szerinti tagállamban nyújtsa be, amelyet azután 
gyorsan és díjmentesen továbbítanak a költségmentességet megítélő ország hatóságainak.


