
Zestawienie podstawowych informacji o systemach pomocy prawnej wybranych państw 
 

Nazwa 
kraju Podmioty uprawnione Zakres dostępnej pomocy Sposób 

finansowania 
Centralna instytucja 

zarządzająca 

Niemcy 

Osoby w trudnej sytuacji 
materialnej lub osobistej 

Prawo do pomocy prawnej 
przyznawane na wniosek 
rozpatrywany przez lokalny sąd. 
Pomoc świadczona przez 
profesjonalnego prawnika, 
zgłaszającego gotowość do 
przyjęcia sprawy. 

Środki finansowe 
zapewnione 
w  budżecie 
każdego z krajów 
związkowych 
(landów). 

Brak centralnej instytucji 
zarządzającej – system 
pomocy prawnej 
zorganizowany w ramach 
każdego z landów. 

Szwecja 

Osoby ubezpieczone od 
poniesionych kosztów 
pomocy prawnej. 

Pomoc państwa dla osób 
nieubezpieczonych, 
spełniających kryterium 
dochodowe. 

Warunki otrzymywanej pomocy 
prawnej różne w zależności od 
firmy ubezpieczeniowej. W 
przypadku braku odpowiedniego 
ubezpieczenia należy zwrócić się 
do przedstawiciela lokalnego 
mającego swoją siedzibę na 
danym terenie (adwokata lub 
innego wykwalifikowanego 
prawnika). 

Ubezpieczenie od 
poniesionych 
kosztów pomocy 
prawnej oraz pomoc 
finansowana z 
budżetu państwa dla 
osób 
nieposiadających 
takiego 
ubezpieczenia. 

Urząd Pomocy 
Prawnej  (Legal Aid 
Authority) - rozpatruje  
wnioski o przyznanie 
pomocy prawnej. 

Francja 

Każda osoba bez względu 
na wysokość dochodów – 
pomoc prawna w prostych 
sprawach 

Osoby nieposiadające 
wystarczających środków 
na sfinansowanie porady 
prawnej. 

 

Pomoc przyznawana przez tzw. 
biura pomocy prawnej CDAD 
(Conseil departemental 
de l' acces au droit) oraz domy 
sprawiedliwości i prawa. Domy 
sprawiedliwości i prawa udzielają 
porad w najprostszych 
sprawach. 

Budżet państwa, 
budżet samorządów 
zawodowych 
prawników, oraz 
dotacje 
przyznawane przez 
władze lokalne, 
instytucje publiczne, 
i instytucje 
zabezpieczenia 
społecznego. 

CDAD (Conseil 
departemental de l' acces 
au droit) – podejmowanie 
decyzji w sprawie 
przyznawania pomocy 
prawnej oraz domy 
sprawiedliwości i prawa 
(maisons de justices et du 
droit) – zapewniają 
udzielanie porad 
prawnych 

Holandia 

Osoby spełniające 
kryterium dochodowe, a w 
sprawach 
skomplikowanych pomoc 
udzielana na podstawie 
certyfikatu, określającego 
wysokość opłaty 
koniecznej do wniesienia 
przez klienta. 

Pomoc udzielana przez Legal 
Services Counters (Punkty 
Obsługi Prawnej) w sprawach 
nieskomplikowanych, a w 
sprawach wymagających 
rozszerzonego zakresu pomocy, 
przez prawników i mediatorów. 

 

Pomoc dla osób o 
niskich dochodach, 
opłacana jest są 
przez Legal Aid 
Board. Wysokość 
wynagrodzenia jest 
uzależniona od 
rodaju sprawy a nie 
liczby 
przepracowanych 
godzin. 

Legal Aid Board 
odpowiada za 
organizowanie 
i administrowanie 
systemem pomocy 
prawnej. Pełni on również 
funkcje doradcze wobec 
Ministerstwa właściwego 
ds. Sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących 
zapotrzebowania 
społeczeństwa na pomoc 
prawna oraz jej 
dostarczanie. 

Wielka 
Brytania 

Osoby w trudnej sytuacji  
materialnej, których 
problem prawny 
kwalifikuje się do 
udzielenia wsparcia.  
Usługi pomocy prawnej 
mogą zostać 
zrealizowane tylko przez 
podmioty związane 
umową z Legal Aid 
Agency (LAA). Należą do 
nich niektórzy adwokaci, 
biura prawne oraz biura 
porad obywatelskich. 

System legal aid oferuje pomoc 
zróżnicowaną według kategorii 
spraw i zakresu wymaganych 
czynności, np. legal help 
(wskazania praw i potencjalnych 
rozwiązań), help at court 
(pomoc w sądzie), family 
mediation (mediacja rodzinna). 

Pomoc finansowana 
z budżetu państwa, 
z zastrzeżeniem 
możliwości 
częściowego 
finansowania 
świadczonych usług, 
w zależności od 
sytuacji klienta i 
wyniku 
postępowania. 

Legal Services 
Commission (LSC) 
współpracuje 
z prawnikami oraz 
organizacjami 
pozarządowymi. 



 

Belgia 

Osoby spełniające 
kryterium dochodowe, 
osoby korzystające 
z zasiłku socjalnego, 
osoby niepełnosprawne, 
nieletni, cudzoziemcy, 
osoby ubiegające się 
o azyl. 

Informacja prawna udzielana jest 
w biurach pomocy prawnej 
w każdym okręgu sadowym, 
w publicznych centrach opieki 
oraz organizacjach pomocy 
prawnej. Szczegółowe opinie 
prawne lub porady prawnej, w 
tym w toku postępowania 
sądowego udzielane są 
w biurach pomocy prawnej 
utworzonych w ramach 
adwokatury przez Radę 
Adwokacką. 

Pomoc finansowana 
z budżetu 
Ministerstwa 
właściwego ds. 
Sprawiedliwości, 
a działalność 
organizacji 
społecznych 
świadczących  
podstawowe 
poradnictwo prawne  
finansowana jest  
z budżetów 
lokalnych. 

Brak centralnego organu 
koordynującego 

Urząd Pomocy Prawnej 
(Bureau for Legal Aid) – 
koordynacja pomocy 
prawnej na etapie 
sądowym, przy izbach 
adwokackich 

Komisje Pomocy 
Prawnej – organizują 
dyżury prawników i każda 
funkcjonuje według 
własnych zasad. 

Chorwacja 

Osoby nieposiadające 
wystarczających środków 
na sfinansowanie porady 
prawnej i należące do 
jednej z ustalonych  
kategorii (m.in. 
cudzoziemcy, którzy 
uzyskali azyl 
w Chorwacji). 

Przyznanie pomocy prawnej 
zarówno przedsądowej jak i 
sądowej wymaga wydania 
decyzji administracyjnej, a 
osoba korzystająca z pomocy 
sama wybiera prawnika. 

Do świadczenia pomocy prawnej 
uprawnieni są adwokaci, 
autoryzowane stowarzyszenia, 
związki zawodowe, a także 
wydziały prawa w ramach 
działających w ich ramach klinik 
prawa 

Pomoc finansowana 
z budżetu państwa 
lub samorządów 
lokalnych. Środki 
finansowe 
przekazywane są 
stowarzyszeniom 
oraz klinikom prawa 
na podstawie 
przygotowanych 
przez nie projektów. 

Dopuszczono 
współfinansowanie 
pomocy przez jej 
beneficjentów. 

System obejmuje  20 biur 
regionalnych State Office 
Administration, które 
wydają  decyzji 
o przyznaniu pomocy 
prawnej oraz Ministerstwo 
właściwe ds. 
Sprawiedliwości. Jako 
instytucję II instancji. 

Finlandia 

Osoby nieposiadające 
wystarczających środków 
na sfinansowanie porady 
prawnej. 

Sieć państwowych biur pomocy 
prawnej, w których pomocy 
udzielają pełnomocnicy 
publicznej pomocy prawnej 
(public legal aid attorney), a 
także  adwokaci będący 
członkami Fińskiego 
Stowarzyszenia Adwokatów. 

Pomoc finansowana 
jest z budżetu 
państwa w całości 
lub w części, 
w zależności od 
sytuacji materialnej 
klienta. 

Ministerstwo właściwe ds. 
Sprawiedliwości sprawuje 
nadzór nad siecią 
państwowych biur 
prawnych. 


