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Tema: Peticija Nr. 0692/2012 dėl teisinių išlaidų ir išlaidų už teisines konsultacijas 
kompensavimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Reinhard Haug

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo brolis žuvo per eismo įvykį Liuksemburge. Peticijos pateikėjui ir jo 
artimiesiems teko savo lėšomis samdytis advokatą, nes buvo nustatytas įpareigojimas, kad 
jiems atstovautų teisininkas. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad vienose valstybėse narėse 
teisinės išlaidos ir išlaidos už teisines konsultacijas kompensuojamos, o kitose ne. Peticijos 
pateikėjas pageidauja žinoti, ar Europos Sąjungoje taikomos vienodos teisinių išlaidų 
kompensavimo taisyklės. Jei ne, jis primygtinai ragina parengti Europos Sąjungos lygmens 
taisykles šioje srityje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 28 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir baudžiamosiose bylose srityje taikoma 2003 m. 
sausio 27 d. Direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo 
tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems 
ginčams taisykles. Šios direktyvos nuostatos taikomos tarpvalstybinėse civilinėse bylose, kai 
dėl teisinės pagalbos besikreipiantis asmuo negyvena valstybėje narėje, kur ketinama 
nagrinėti bylą ar vykdyti sprendimą.

Remiantis direktyva nustatytas principas, pagal kurį asmenys, neturintys pakankamų išteklių 
savo teisėms teisiškai ginti, gali gauti tinkamą teisinę pagalbą kitoje valstybėje narėje tomis 
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pačiomis sąlygomis, kaip ir tos valstybės piliečiai. Tačiau materialinės su teisine pagalba 
susijusios taisyklės pagal ją nesuderintos – jos apibrėžiamos nacionaliniu lygmeniu ir 
skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Taigi gali būti, kad vienoje valstybėje narėje tam tikros 
išlaidos dengiamos, o kitoje ne.

Direktyvoje išdėstytos paslaugos, kurios turi būti suteiktos norint, kad teisinė pagalba būtų 
laikoma tinkama: ikiteisminių konsultacijų teikimas, teisinė pagalba ir atstovavimas teisme, 
atleidimas nuo bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidas, susijusias su bylos tarpvalstybiniu 
pobūdžiu, arba pagalba jas padengiant. Direktyvoje taip pat apibrėžiamos sąlygos, susijusios 
su pareiškėjo finansiniais ištekliais arba ginčo esme, dėl kurių gali būti reikalaujama, kad 
valstybės narės skirtų teisinę pagalbą.

Pagaliau remiantis direktyva susisteminamos konkrečios valstybių narių institucijų, kurių 
paskirtis – palengvinti paraiškų dėl teisinės pagalbos perdavimą ir tvarkymą, teisminio 
bendradarbiavimo priemonės. Remiantis direktyva konkrečiai numatyta galimybė asmeniui 
pateikti savo paraišką šalyje, kurioje jis gyvena; tada ji greitai ir nemokamai perduodama 
šalies, kuri ketina suteikti pagalbą, valdžios institucijoms.


