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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1399/2008 af M.S., irsk statsborger, om krænkelse af hans ret til 
retshjælp som fastlagt i EF-direktiv 2003/8 af den maltesiske retshjælpsadvokat

1. Sammendrag

Andrageren mener, at hans ret til retshjælp i henhold til EF-direktiv 2003/8 er krænket af den 
maltesiske retshjælpsadvokat. Ifølge andrageren kunne han ikke få retshjælp, selv om han var 
kvalificeret til det. Andrageren forklarer, at han efter råd fra den maltesiske retshjælpsadvokat 
har truffet de nødvendige foranstaltninger, så det irske retshjælpsorgan sendte hans ansøgning 
om retshjælp til Malta. Efter at have opfyldt de proceduremæssige krav har andrageren ikke 
kunnet få oplyst status for sin ansøgning, eftersom han ikke er blevet kontaktet af den 
maltesiske retshjælpsadvokat og ikke har kunnet kontakte denne. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at se på sagen, da han mener, at hans ansøgning ikke er behandlet 
korrekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19.6.2009.

For at sikre borgernes adgang til domstolene, har EU vedtaget bestemmelser, der tager sigte 
på at fremme anvendelsen af retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende tvister for alle, 
der ikke har tilstrækkelige midler. Adgangen til domstolene er en almindelig anerkendt ret, 
der bl.a. bekræftes ved artikel 47 i charteret om grundlæggende rettigheder. Direktivet, som 
efter andragerens opfattelse er blevet krænket, blev vedtaget i januar 2003 og har til formål at 
forbedre adgangen til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles 
mindsteregler på dette område. 
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Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har kompetence til at fremsende og modtage 
ansøgninger om retshjælp. Det påhviler den enkelte medlemsstats kompetente myndighed at 
vurdere betingelserne vedrørende tvistens genstand i forbindelse med tildelingen af retshjælp 
(artikel 6 i direktivet). En persons økonomiske situation vurderes under hensynstagen til 
forskellige objektive faktorer som nævnt i artikel 5 i direktivet.  I henhold til direktivet er der 
ligeledes blevet fastlagt formularer for at lette fremsendelsen af ansøgninger. 

Andrageren rejser to principielle spørgsmål:

 Manglen på en formular til retshjælp ("pre-printed applications forms for Legal 
Aid"). Hvad angår formularer, stiller webstedet for Det Europæiske Civilretlige 
Atlas to formularer til rådighed for borgerne, nemlig en formular til fremsendelse 
af en ansøgning om retshjælp og en formular til ansøgning om retshjælp i en anden 
EU-medlemsstat 
(http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm?countrySes
sion=22&) 

 Manglende meddelelse om den kompetente myndigheds afgørelse og manglende 
mulighed for at klage over afgørelsen om afslag på retshjælp. Det skal påpeges, at 
disse punkter er omfattet af de nationale gennemførelsesforanstaltninger. I de 
nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet, som Malta har givet 
Kommissionen meddelelse om, hedder det: "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. Hvis den 
kompetente myndighed i Malta afslår at give retshjælp, meddeler den således 
ansøgeren årsagerne til afslaget, og bestemmelserne i artikel 917 i lovbogen finder 
anvendelse. Hvis den kompetente myndighed i henhold til denne bestemmelse 
afgiver en negativ udtalelse om bevillingen af retshjælp, forelægges denne en 
domstol, som giver begge parter mulighed for at gøre rede for deres standpunkter, 
inden der træffes en endelig afgørelse. Domstolen træffer afgørelse om at 
acceptere den negative udtalelse eller at afvise den og godkende ansøgningen om 
retshjælp. Malta opfylder således bestemmelsen i artikel 15 i direktivet om at give 
mulighed for at klage over eller appellere en afgørelse om afslag på en ansøgning 
om retshjælp.

Konklusion

I betragtning af ovenstående kan det ikke på grundlag af andragerens oplysninger 
konkluderes, at Malta har overtrådt direktiv 2003/8. De præcise omstændigheder i den sag, 
som andrageren er del i, kendes ikke. Kommissionen har i øvrigt meget begrænsede beføjelser 
til at intervenere i individuelle sager i tilfælde af åbenlys overtrædelse. Kommissionen 
beklager, at kontakten mellem andrageren og de maltesiske myndigheder ikke har fungeret 
tilfredsstillende under hele denne sag. 

Anvendelsen af direktivet vil blive evalueret, og Kommissionen skal i 2010 aflægge rapport 
herom til Europa-Parlamenter, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Finder andrageren imidlertid, at hans rettigheder er blevet krænket, vil han kunne rette 
henvendelse til de kompetente nationale domstole. 


