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Temats: Lūgumraksts Nr. 0692/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhard 
Haug, par tiesvedības izmaksu un juriskonsulta pakalpojumu izdevumu 
atlīdzināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja brālis gāja bojā satiksmes negadījumā Luksemburgā. Lūgumraksta 
iesniedzējam un citiem radiniekiem bija jānolīgst advokāts par savu naudu, jo pastāvēja 
prasība pēc tā, lai viņus pārstāvētu advokāts. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka juridiskos 
un juriskonsulta pakalpojumus dažās dalībvalstīs apmaksā, bet citās ne. Lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas zināt, vai Eiropas Savienībā ir vienoti noteikumi juridisko pakalpojumu 
izdevumu atlīdzināšanai. Ja nav, viņš uzstāj, lai šajā jomā tiktu izstrādāti Eiropas noteikumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās attiecas 2003. gada 27. janvāra 
Direktīva 2002/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus 
obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos. Šīs direktīvas noteikumi 
attiecas uz pārrobežu civillietām, kurās persona, kas prasa juridisko palīdzību, nedzīvo 
dalībvalstī, kurā tiks uzklausīta lieta vai kurā tiks īstenots lēmums.

Direktīvā noteikts princips, ka personas, kam nav pietiekamu līdzekļu, lai aizstāvētu savas 
likumā noteiktās tiesības, ir tiesīgas saņemt pienācīgu juridisko palīdzību citā dalībvalstī ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro šīs valsts valstspiederīgajiem. Tomēr tajā nav 
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saskaņoti pamatnoteikumi par juridisko palīdzību, taču tos nosaka valstu līmenī, un katrā 
dalībvalstī tie ir atšķirīgi. Tādējādi ir iespējama situācija, ka vienā dalībvalstī dažus
izdevumus sedz, bet citā dalībvalstī nesedz.

Direktīvā noteikti pakalpojumi, kas juridiskajai palīdzībai jāgarantē, lai to varētu uzskatīt par 
atbilstīgu, proti, piekļuvi pirmstiesas konsultācijai, juridiskajai palīdzībai un pārstāvībai tiesā, 
atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumu segšanas vai šo izdevumu atlīdzināšanu, ieskaitot 
izdevumus, kas saistīti ar lietas pārrobežu raksturu. Direktīvā arī noteikts, kādi nosacījumi 
attiecībā uz prasītāja finanšu līdzekļiem vai strīda būtību dalībvalstīs jāievēro, lai piešķirtu 
juridisko palīdzību.

Visbeidzot direktīvā paredzēti daži mehānismi dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbībai, lai 
atvieglotu juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanu un apstrādi. It īpaši direktīvā 
paredzēta iespēja personai savā rezidences valstī iesniegt pieprasījumu, kas pēc tam 
nekavējoties un bez maksas jāpārsūta tās valsts iestādēm, kura piešķirs palīdzību.


