
PR\925611MT.doc PE504.231v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

IL-PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

2012/2101(INI)

30.1.2013

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar it-titjib tal-aċċess għall-ġustizzja: l-għajnuna legali f’tilwim ċivili u 
kummerċjali transkonfinali 
(2012/2101(INI) - COM(2012)0071)

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Tadeusz Zwiefka



PE504.231v01-00 2/8 PR\925611MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................7



PR\925611MT.doc 3/8 PE504.231v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja: għajnuna legali għal tilwimiet ċivili u kummerċjali 
bejn il-konfini

(2012/2101(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-
aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi 
konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn1,

– wara li kkunsidra r-Rapport tat-23 ta3’Frar 2012 mill-Kummissjoni għall-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/8/KE biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi 
tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn 
(COM(2012)0071),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 47(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aċċess 
Internazzjonali għall-Ġustizzja;

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Opinjoni tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2013),

A. billi l-Artikolu 47(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jgħid li 
“Għandha tingħata għajnuna legali lil dawk li ma jkollhomx mezzi biżżejjed, fil-każijiet 
fejn din l-għajnuna hija meħtieġa sabiex jiġi żgurat aċċess effettiv għall-ġustizzja”;

B. billi d-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE fiha dispożizzjonijiet li jiżguraw li ċ-ċittadini 
involuti f’tilwimiet bejn il-konfini jkollhom aċċess għall-ġustizzja;

C.  billi d-dispożizzjoni prinċipali tad-Direttiva tiżgura li l-għajnuna legali ma tistax tiġi 
miċħuda fuq il-bażi li tilwima hija transkonfinali, u għalhekk, kull Stat Membru jżomm is-
sistema ta’ għajnuna legali tiegħu, iżda għandu jagħmilha disponibbli għal persuni minn 
Stati Membri oħra;

D. billi d-Direttiva tistabbilixxi kundizzjonijiet għall-għoti ta’ għajnuna legali transkonfinali, 
marbuta b’mod partikolari mar-riżorsi finanzjarji, is-suġġett tat-tilwima, u n-natura 
transkonfinali tat-tilwima;

E. billi l-għajnuna legali għandha tingħata biss lil persuni li r-riżorsi finanzjarji tagħhom ma 
                                               
1 ĠU L 26, 31.1.2003, p. 41.
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jippermettulhomx li jkollhom aċċess għall-ġustizzja mingħajr għajnuna bħal din;

F. billi dawk ir-riżorsi huma valutati fuq il-bażi tal-linji gwida fis-seħħ fl-Istat Membru li fih 
tippresjedi l-Qorti, u limiti fissi huma fis-seħħ f’bosta Stati Membri;

G. billi dawk il-limiti jvarjaw b’mod konsiderevoli minn Stat Membru għal ieħor, u ċittadin li 
huwa kkunsidrat fil-bżonn ta’ għajnuna legali fi Stat Membru wieħed jista’ ma jkunux 
ikkunsidrat fil-bżonn ta’ għajnuna legali fi Stat ieħor, u l-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 
jirrikonoxxi b’mod parzjali din il-problema;

H. billi, sabiex jiġu indirizzati dawn id-diskrepanzi, għandu jiġi kkunsidrat jekk ċittadin 
għandux ukoll jitħalla japplika għall-għajnuna legali fl-Istat Membru ta’ residenza tiegħu 
u jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni tiegħu l-awtoritajiet ta’ dak l-Istat Membru;

I.   billi, sabiex jiġu ffaċilitati l-affarijiet kemm għaċ-ċittadin kif ukoll għall-awtoritajiet li 
japplikaw id-Direttiva, iċ-ċittadini għandhom jingħataw l-għażla, f’każ ta’ talbiet 
transkonfinali għal għajnuna legali, li t-talba tagħhom tiġi deċiża jew fl-Istat Membru ta’ 
residenza tagħhom jew fl-Istat Membru fejn tippresjedi l-Qorti jew fejn għandha tiġi 
infurzata d-deċiżjoni;

J.   billi, jekk tingħata din l-għażla, l-awtoritajiet tal-Istati Membri jkunu jistgħu japplikaw il-
kriterji tagħhom stess, minflok ikollhom jgħaddu t-talba jew jirreferu għall-kundizzjonijiet 
u l-linji gwida ta’ Stati Membri oħra;

K. billi ċ-ċittadini li d-dritt tagħhom għall-għajnuna legali tkun ġiet rikonoxxuta fl-Istat 
Membru ta’ residenza tagħhom jistgħu jingħataw ċertifikat dwar dan, li jiġi onorat mill-
awtoritajiet tal-Istat Membru li fih kienet qed tippresjedi l-Qorti jew fejn kellha tiġi 
infurzata d-deċiżjoni;

L. billi għajnuna legali transkonfinali taħt id-Direttiva tkopri wkoll l-ispejjeż addizzjonali 
inerenti f’każijiet transkonfinali, bħall-ispejjeż ta’ interpretazzjoni, traduzzjoni u vvjaġġar;

M. billi l-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aċċess Internazzjonali għall-
Ġustizzja tinkludi dispożizzjonijiet simili fuq livell internazzjonali; billi, madankollu, din 
hija applikata biss minn 17 mis-27 Stat Membru;

N. billi l-Istati Membri l-oħra għandhom għalhekk jiġu mħeġġa jiffirmaw jew jirratifikaw il-
Konvenzjoni;

Applikazzjoni tad-Direttiva 2003/8/KE

1. Jifraħ lill-Kummissjoni dwar is-sottomissjoni tar-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/8/KE;

2. Jinnota b’sodisfazzjon li l-Istati Membri kollha ttrasponew id-Direttiva; jinnota, 
madankollu, li l-interpretazzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tad-Direttiva dwar ċerti punti 
tvarja fost l-Istati Membri;

Iż-żieda fl-għarfien tad-dritt għal għajnuna legali transkonfinali

3. Jiddispjaċih mill-fatt li relattivament ftit ċittadini u prattikanti jidhru li huma konxji mid-
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drittijiet mogħtija mid-Direttiva;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jieħdu miżuri li jżidu l-għarfien tad-dritt 
għal għajnuna legali transkonfinali f’kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, u b’hekk isaħħu l-
moviment liberu taċ-ċittadini;

5. Jitlob, barra minn hekk, lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex iniedu kampanja ta’ 
informazzjoni effettiva sabiex jintlaħqu numru kbir ta’ benefiċjarji potenzjali kif ukoll 
prattikanti legali;

6. Jirrimarka li t-teknoloġiji u l-għodod ta’ komunikazzjoni ġodda jistgħu jintużaw biex 
jippermettu l-aċċess għal informazzjoni dwar l-għajnuna legali;

L-iżgurar ta’ appoġġ legali kompetenti

7. Jikkunsidra li għandhom jiġu stabbiliti databases ta’ professjonisti legali b’ħiliet 
lingwistiċi u tal-liġi komparattiva biżżejjed biex jaħdmu fuq każijiet ta’ għajnuna legali 
transkonfinali, biex b’hekk jiġi żgurat li jinħatru professjonisti legali li jkunu kapaċi 
jaħdmu fuq każijiet bħal dawn;

8. Jissuġġerixxi li jkunu mixtieqa skemi ta’ taħriġ speċjali biex jipprovdu lill-prattikanti 
legali b’kompetenza transkonfinali, b’enfasi fuq korsijiet tal-lingwa u l-liġi komparattiva;

L-iffaċilitar tat-tħaddim tad-Direttiva għaċ-ċittadini

9. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ applikazzjoni jkunu sempliċi, sabiex 
iċ-ċittadini jkunu dejjem jistgħu japplikaw għall-għajnuna legali mingħajr l-għajnuna ta’ 
prattikant legali;

10. Jipproponi, barra minn hekk, li l-Istati Membri jikkunsidraw il-prudenza li tinħatar 
awtorità waħda għal kwistjonijiet ta’ għajnuna legali transkonfinali f’kull ġurisdizzjoni, 
għax dan kieku jikkonċentra l-kompetenza u jippromwovi wkoll il-viżibbiltà tal-iskema

11. Jissuġġerixxi li l-applikanti għandhom jingħataw l-għażla li japplikaw għall-għajnuna 
legali fl-Istat Membru ta’ residenza tagħhom jew fl-Istat Membru fejn tippresjedi l-Qorti 
jew fejn qed tiġi infurzata d-deċiżjoni; jinnota li, taħt arranġamenti bħal dawn, l-
awtoritajiet ta’ kull Stat Membru imbagħad ikunu jistgħu japplikaw il-kriterji tagħhom 
meta jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni;

12. Jipproponi li kwalunkwe deċiżjoni tal-awtoritajiet tal-Istat Membru ta’ residenza li 
tingħata l-għajnuna legali, kif evidenzjat minn ċertifikat komuni, għandu jkollha wkoll 
effett fl-Istat Membru fejn tippresjedi l-Qorti jew fejn tiġi infurzata d-deċiżjoni;

13. Jagħti parir li, fejn meħtieġ, l-ispejjeż koperti għandhom jinkludu wkoll l-ispejjeż ta’, u 
marbuta ma’, id-dehra quddiem l-imħallef jew l-awtorità li jevalwa l-applikazzjoni;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tibgħat proposta għal emenda tad-Direttiva kif propost hawn 
fuq, possibilment fil-kuntest ta’ Kodiċi ġdid dwar l-Għajnuna Legali;

L-inkoraġġiment ta’ forom alternattivi ta’ appoġġ legali
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15. Iħeġġeġ l-Istati Membri biex jistabbilixxu sistemi aktar effiċjenti għall-kooperazzjoni bejn 
il-korpi pubbliċi u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi sabiex jagħmlu l-għajnuna 
legali u l-pariri legali aktar aċċessibbli għaċ-ċittadini;

16. Jilqa’ l-bosta inizjattivi li wrew li kienu eżempji tajbin tal-aħjar prattika fil-qasam tal-
pariri legali bla ħlas, li jinkludu l-aġenziji pro bono u l-kliniċi legali;

17. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżguraw id-disponibbiltà tal-għajnuna legali 
prekontenzjuża u jiffaċilitaw l-aċċess għaliha, inkluż pariri dwar l-użu ta’ metodi 
alternattivi ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim, li ħafna drabi jkunu aktar kost-effettivi u jaħlu inqas 
ħin mil-litigazzjoni;

Aspetti internazzjonali tal-għajnuna legali

18. Jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma ffirmawx u/jew ma rratifikawx il-Konvenzjoni 
tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aċċess Internazzjonali għall-Ġustizzja biex 
jagħmlu dan, sabiex itejjbu l-aċċess taċ-ċittadini għall-ġustizzja barra mill-Unjoni 
Ewropea;

o

o          o

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja 
f'tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma' għajnuna 
legali għal tilwimiet bħal dawn hija biċċa leġiżlazzjoni importanti ħafna għaċ-ċittadini 
Ewropej, għax din timmira li tiżgura li membri tas-soċjetà inqas sinjuri wkoll ikollhom aċċess 
għall-ġustizzja fi Stati Membri oħra, pereżempju meta jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-
moviment ħieles jew meta jibbenefikaw mis-suq intern.

1. Applikazzjoni tad-Drettiva

Id-Direttiva ilha tiġi applikata mill-2004. Fl-2012, il-Kummissjoni ssottomettlet l-ewwel 
rapport li jivvaluta l-applikazzjoni tad-Direttiva.

Ir-rapporteur jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni, u jinnota b’sodisfazzjon li l-Kummissjoni sabet 
li l-Istati Membri kollha qed japplikaw b’mod globali d-Direttiva b’suċċess. Il-Kummissjoni 
tinnota li jista’ jkun li xi Stati Membri mhux qed japplikaw id-dispożizzjonijiet individwali 
b’mod sħiħ; jekk dan huwa l-każ il-Kummissjoni għandha tuża s-setgħat tagħha skont it-
Trattat biex tiżgura li l-liġi tal-UE tkun applikata.

Id-Direttiva tapplika biss għal kwistjonijiet ċivili u kummerċjali; b’mod partikolari, ma 
tkoprix tilwimiet kriminali jew tal-liġi pubblika. Id-definizzjoni ta’ kwistjonijiet ċivili u 
kummerċjali għandha tinftiehem bħala definita b’mod awtonomu mil-liġi tal-UE, li jfisser li 
xi tilwimiet li jitqiesu li jkunu tilwimiet tal-liġi pubblika f’xi Stati Membri jistgħu attwalment 
ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

2. Għarfien pubbliku

Il-problema ewlenija li tista’ tiġi identifikata f’din id-Direttiva hija li hija magħrufa ftit wisq. 
Il-Kummissjoni stabbiliet li 12% biss miċ-ċittadini jafu bl-eżistenza tal-għajnuna legali 
transkonfinali1. Jekk iċ-ċittadini ma jkunux konxji tal-possibbiltà li japplikaw għall-għajnuna 
legali transkonfinali, huwa improbabbli li jibbenefikaw mid-dritt jekk isibu ruħhom 
f’sitwazzjoni fejn dan ikun rilevanti.

Għalhekk huwa importanti li jittieħdu miżuri sabiex jiżguraw għarfien aħjar tal-għajnuna 
legali transkonfinali, b’mod partikolari fost il-prattikanti legali.

3. Titjib prattiku

Waħda mill-problemi hija li, jekk tingħata l-għajnuna legali u jinħatar avukat, l-avukat u l-
klijent tiegħu jista’ jkollhom problemi ta’ komunikazzjoni minħabba n-nuqqas ta’ ħiliet 
lingwistiċi jew ta’ għarfien tas-sistemi legali ta’ xulxin. Għandhom jittieħdu passi sabiex jiġi 
żgurat li l-avukati maħtura f’każijiet bħal dawn ikollhom ħiliet adegwati fil-lingwa u s-
sistema legali barranija rilevanti. Dan jista’ jsir, pereżempju, billi jiġu stabbiliti databases tal-

                                               
1 Ewrobarometru Speċjali  Nru 351, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.
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prattikanti legali li għandhom dawk il-ħiliet, fejn dawn ma jeżistux diġà.

Sabiex jitjiebu l-livelli ta’ kompetenza, l-Istati Membri jistgħu wkoll jaħsbu biex jaħtru 
awtorità waħda li tittrażmetti u tirċievi għal kull ġurisdizzjoni, u b’hekk jiżguraw li l-uffiċjali 
li jittrattaw dawn il-każijiet ikollhom esperjenza biżżejjed. Fejn l-għajnuna legali 
transkonfinali hija ttrattata b’mod deċentralizzat, l-uffiċċji individwali spiss ikollhom numru 
baxx ħafna ta’ fajls bħal dawn, li jfisser li l-uffiċjali jista’ ma jkollhomx biżżejjed esperjenza 
biex jittrattaw l-applikazzjonijiet b’mod effiċjenti.

Problema attwali oħra hija li l-varji Stati Membri għandhom limiti jew linji gwida differenti 
għall-għoti ta’ għajnuna legali. Dan ifisser li xi ħadd li jkun intitolat għall-għajnuna legali fl-
Istat Membru tar-residenza tiegħu jista’ ma jkunx intitolat fl-Istat Membru fejn tkun qed 
isseħħ it-tilwima.

Fid-dawl ta’ dan il-fatt, u tal-fatt li jista’ jkun aktar faċli għall-awtoritajiet fl-Istat Membru ta’ 
residenza li jikkomunikaw mal-applikant u jevalwaw is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu, ir-
relatur jixtieq jagħmel proposta ġdida: l-applikanti għandu jkollhom l-għażla li japplikaw 
għall-għajnuna legali jew fl-Istat Membru ta’ residenza tagħhom jew fl-Istat Membru fejn hija 
meħtieġa l-għajnuna. Kull awtorità għandha tapplika l-limiti u l-linji gwida tagħha stess. Jekk 
l-applikazzjoni tingħata mill-awtorità fl-Istat Membru ta’ residenza, iċ-ċittadin għandu 
jingħata ċertifikat li juri dak l-intitolament, li imbagħad jiġi aċċettat mill-awtoritajiet fl-Istat 
Membru l-ieħor mingħajr valutazzjoni ġdida tas-sitwazzjoni

Dan għandu jagħmel l-affarijiet ferm aktar faċli għaċ-ċittadini (u anke għall-awtoritajiet 
rilevanti), u jħaffef il-proċedimenti.

Għalhekk il-Kummissjoni għandha tintalab tagħmel proposta għal emenda tad-Direttiva kif 
ġie propost hawn fuq.

5. Relazzjonijiet internazzjonali

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aċċess Internazzjonali għall-Ġustizzja 
fiha regoli simili dwar l-intitolament għall-għajnuna legali, li japplikaw fil-livell 
internazzjonali. In-numru ta’ Stati li japplikaw il-Konvenzjoni huwa relattivament żgħir, iżda 
qed jikber. 17 biss mis-27 Stat Membru japplikaw il-Konvenzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiġu mħeġġa jiffirmaw il-Konvenzjoni, jekk ikun meħtieġ permezz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill, 
peress li ċ-ċittadini tagħhom jkunu jistgħu jibbenefikaw minn aċċess għall-għajnuna legali 
anke f’ċerti pajjiżi terzi.


