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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0692/2012, którą złożył Reinhard Haug (Niemcy), w sprawie zwrotu 
kosztów sądowych i doradztwa prawnego

1. Streszczenie petycji

Brat składającego petycję zginął w wypadku drogowym w Luksemburgu. Składający petycję 
i jego krewni musieli pokryć z własnej kieszeni koszt usług prawnika, ponieważ obowiązywał 
wymóg ustanowienia przedstawiciela prawnego. Składający petycję twierdzi, że koszty 
sądowe i koszty doradztwa prawnego są zwracane w niektórych państwach członkowskich, a 
w innych nie. Pragnie on dowiedzieć się, czy w Unii Europejskiej istnieją jednolite przepisy 
w sprawie zwrotu kosztów sądowych. Jeżeli nie, nalega on, by opracować ogólnoeuropejskie 
przepisy w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych regulują przepisy dyrektywy 
2003/8/WE z dnia 27 stycznia, która ma na celu poprawę dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w przypadku sporów transgranicznych poprzez ustanowienie podstawowych 
wspólnych zasad regulujących kwestię pomocy prawnej w takich sporach. Przepisy 
wspomnianej dyrektywy znajdują zastosowanie w „transgranicznych” sprawach cywilnych, w 
których osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy prawnej nie mieszka w państwie 
członkowskim, w którym będzie toczyć się postępowanie lub w którym orzeczenie ma zostać 
wykonane.
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Przepisy dyrektywy ustanawiają zasadę, że osoby, które nie posiadają wystarczających 
środków do skorzystania z obrony przysługujących im praw, są uprawnione do otrzymania 
odpowiedniej pomocy prawnej w innym państwie członkowskim na takich samych 
warunkach, jak obywatele tego państwa. Niemniej jednak, odnośne przepisy o pomocy 
prawnej nie zostały ujednolicone, lecz określa się je na poziomie krajowym; są one różne w 
poszczególnych państwach członkowskich. Możliwe jest zatem, że pewne koszty są zwracane 
w jednym państwie członkowskim, a w innym nie.

W dyrektywie określone zostały usługi, które muszą zostać zapewnione, aby można było 
uznać poziom pomocy prawnej za odpowiedni: dostęp do doradztwa prawnego przed 
rozpoczęciem postępowania sądowego, pomoc prawna i reprezentowanie przed sądem, 
zwolnienie z kosztów sądowych lub pomoc przy ubieganiu się o ich zwrot, także w 
odniesieniu do kosztów związanych z transgraniczną specyfiką sprawy. W dyrektywie 
określono również warunki stawiane przez państwa członkowskie w odniesieniu do zasobów 
finansowych wnioskującego o pomoc lub do wartości przedmiotu sporu, które muszą zostać 
spełnione, aby wnioskującemu przyznano pomoc prawną.

Ponadto na mocy przedmiotowej dyrektywy zorganizowano pewne mechanizmy współpracy 
sądowej pomiędzy władzami państw członkowskich, które stworzono z myślą o ułatwieniu 
przekazywania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy prawnej. W dyrektywie 
przewidziano w szczególności możliwość złożenia wniosku w państwie zamieszkania; 
wniosek ten musi następnie zostać bezzwłocznie i bez żadnych opłat przekazany władzom 
państwa, w którym dana osoba ubiega się o przyznanie pomocy prawnej.


