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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1399/2008, внесена от M.S., с ирландско гражданство, относно 
нарушаване на правото му на правна помощ, определено в Директива 
2003/8/ЕО на Съвета, от малтийския адвокат за правна помощ

1. Резюме на петицията

Вносителят смята, че правото му на правна помощ, определено в Директива 2003/8/ЕО, 
е било нарушено от малтийския адвокат за правна помощ. Според вносителя, той не е 
могъл да се възползва от правна помощ, въпреки че е отговарял на изискванията за 
получаването на такава. Вносителят обяснява, че следвайки съвета на малтийския 
адвокат за правна помощ, той е предприел необходимите действия, така че ирландският 
орган за правна помощ да изпрати заявлението му за правна помощ в Малта. След като 
е изпълнил процедурните изисквания, вносителят не е получил потвърждение за 
статуса на заявлението си, тъй като от офиса на малтийския адвокат за правна помощ 
не са се свързали с него и той не е успял да установи контакт с тях. Вносителят отправя 
искане към Европейския парламент да разгледа случая му, тъй като според него 
заявлението му не е било обработено правилно. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

С цел гарантиране на достъпа до правосъдие на гражданите, Европейският съюз е 
приел разпоредби за насърчаване прилагането на правна помощ при презгранични 
спорове за лица, които не притежават достатъчно средства. Достъпът до правосъдие е 
основно право, предвидено по-специално в член 47 от Хартата на основните права.
Директивата, за чиито разпоредби се твърди, че са нарушени, беше приета през януари 
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2003 г. и има за цел подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове 
чрез установяването на минимални правила в тази област.

Държавите-членки определят органи, които са компетентни да изпращат и получават 
заявления за правна помощ. Компетентният орган на всяка държава-членка трябва да 
оцени условията относно същността на споровете при предоставянето на правна помощ 
(член 6 от директивата). Икономическото положение на дадено лице също така се 
оценява в светлината на различни обективни фактори в съответствие с член 5 от 
директивата. Директивата също така установи формуляри за улесняване предаването на 
заявленията.

Вносителят на петицията повдига два основни въпроса:
 липсата на формуляр за правна помощ ("pre-printed applications forms for 

Legal Aid"). По отношение на формулярите Интернет страницата на 
Съдебния атлас по гражданскоправни въпроси предоставя на разположение 
на гражданите два формуляра: формуляр за подаване на заявление за правна 
помощ и формуляр за заявление за правна помощ в друга държава-членка на 
ЕС  
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 липсата на уведомление относно решението на компетентния орган и 
липсата на правни средства за защита срещу решенията, които отхвърлят 
заявленията за правна помощ. По отношение на тези въпроси следва да се 
отбележи, че тези аспекти са обхванати от националното законодателство за 
транспониране. В действителност, в националната мярка за транспониране 
на директивата, посочена от Малта на Европейската комисия, се предвижда, 
че „Where the competent authority in Malta refuses to grant legal aid, it shall 
inform the applicant of the reasons for rejection, and the provisions of article 917 
of the Code shall apply“1. По този начин, ако компетентният орган в Малта
откаже предоставяне на правна помощ, той уведомява заявителя относно 
мотивите за отказ, като се прилагат разпоредбите на член 917 от Кодекса. 
Съгласно тази разпоредба, ако компетентният орган за правна помощ 
представи доклад с отрицателно становище относно предоставянето на 
правна помощ, той се разглежда от съдебния орган, който предоставя 
възможност на страните да представят своите заключения преди да се 
произнесе с решение. Той решава дали да приеме доклада с отрицателно 
становище или да го отхвърли и да допусне заявлението за правна помощ. 
Следователно, възможността за преразглеждане или обжалване на решения, 
които отхвърлят  заявленията за правна помощ, предвидена в член 15 от 
директивата, се изпълнява от Малта.

Заключение

                                               
1 Член 917 от Кодекса за организация и граждански процедури: „Ако докладът на адвоката за правна 
помощ е в полза на заявителя, на последния се признава правото, за което е подал заявление; ако 
докладът е с отрицателно становище, той се разглежда от Гражданския съд, Първа камара, която 
предоставя възможност на страните да представят своите заключения преди да реши дали да приеме 
доклада с отрицателно становище или да го отхвърли и да допусне заявлението.“
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С оглед на гореизложеното, сведенията, доведени до нашето знание от вносителите на 
петицията, не позволяват да се заключи, че Малта е нарушила разпоредбите на 
Директива 2003/8. Точните обстоятелства на конкретния случай, на който се позовава 
вносителят на петицията, не са ни известни. Освен това, Комисията разполага с много 
ограничени правомощия за намеса в конкретни случаи при явно нарушение. Комисията 
изразява съжаление, че контактът между вносителя на петицията и малтийските органи 
не е могъл да бъде успешно осъществен по време на цялата процедура. 

Прилагането на директивата ще бъде подложено на оценка и през 2010 г. Комисията ще 
представи доклад пред Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален 
комитет.

При все това, ако вносителите на петицията считат, че техните права са били нарушени, 
те следва да отнесат въпроса до компетентната юрисдикция на национално равнище. 


