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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0692/2012 adresată de Reinhard Haug, de cetățenie germană, cu 
privire la rambursarea cheltuielilor judiciare și la consilierea juridică

1. Rezumatul petiției

Fratele petiționarului a fost ucis într-un accident de circulație în Luxembourg. Petiționarul și 
alte rude au fost nevoite să angajeze un avocat pe propria cheltuială, întrucât era obligatoriu să 
fie reprezentați de un avocat. Petiționarul susține că cheltuielile judiciare și de asistență 
juridică sunt rambursate în unele state membre, nu însă și în altele. Petiționarul dorește să fie 
informat cu privire la existența normelor unitare în Uniunea Europeană în ceea ce privește 
rambursarea cheltuielilor judiciare. În caz contrar, acesta solicită insistent elaborarea unor 
norme europene în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială este reglementat de Directiva 
2003/8/CE din 27 ianuarie, care îmbunătățește accesul la justiție în litigiile transfrontaliere, 
prin stabilirea unor norme comune minime cu privire la asistența judiciară aferentă acestor 
litigii. Prevederile acestei directive se aplică în cazurile civile „transfrontaliere”, în situația în 
care persoana care solicită asistență judiciară nu este resortisant al statului membru unde va 
avea loc audierea sau unde decizia va fi executorie.
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Directiva stabilește principiul conform căruia persoanele care nu dispun de resurse suficiente 
pentru a-și apăra drepturile în instanță sunt îndreptățite să primească asistența judiciară 
necesară într-un alt stat membru, în aceleași condiții ca resortisanții statului respectiv. Cu 
toate acestea, reglementările esențiale referitoare la asistența judiciară nu au fost armonizate 
prin directivă, întrucât acestea sunt stabilite la nivel național și variază de la un stat membru la 
altul. Așadar, este posibil ca anumite costuri să fie acoperite în anumite state membre și în 
altele nu.

Directiva stabilește serviciile care trebuie să fi oferite, pentru ca asistența judiciară să fie 
considerată adecvată: acces la consiliere în faza precontencioasă, asistență judiciară și 
reprezentare în instanță, scutire sau asistență acordate pentru cheltuielile de judecată, inclusiv 
cele referitoare la natura transfrontalieră a cazului.. Directiva stabilește, de asemenea, 
condițiile referitoare la resursele financiare ale solicitantului sau natura litigiului, care pot fi 
cerute de statele membre pentru acordarea asistenței judiciare.

În ultimul rând, directiva stabilește anumite mecanisme pentru cooperarea judiciară între 
autoritățile din statele membre, destinate să faciliteze transmiterea și prelucrarea solicitărilor 
de asistență judiciară. Directiva prevede, în special, posibilitatea unei persoane de a depune 
solicitarea în țara de reședință, urmând, apoi, să fie transmisă, rapid și gratuit, autorităților din 
țara care trebuie să acorde ajutorul.


