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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1399/2008, του M.S., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση του 
δικαιώματός του σε ευεργέτημα πενίας, όπως αυτό ορίζεται στην οδηγία 
2003/8/ΕΚ, από τον συνήγορο νομικής βοήθειας της Μάλτας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκτιμά ότι το δικαίωμά του σε ευεργέτημα πενίας όπως αυτό ορίζεται στην 
οδηγία 2003/8/ΕΚ παραβιάσθηκε από τον συνήγορο νομικής βοήθειας της Μάλτας. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, δεν του παρασχέθηκε ευεργέτημα πενίας μολονότι πληρούσε τα σχετικά 
κριτήρια. Ο αναφέρων εξηγεί ότι, κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου νομικής βοήθειας της 
Μάλτας, προέβη στα αναγκαία βήματα ούτως ώστε ο ιρλανδικός φορέας παροχής νομικής 
βοήθειας να αποστείλει την αίτησή του για ευεργέτημα πενίας στη Μάλτα. Μετά την 
ολοκλήρωση των διαδικαστικών αυτών προϋποθέσεων, ο αναφέρων δεν ήταν σε θέση να 
διαπιστώσει την πορεία της αίτησής του, διότι δεν είχε καμία επικοινωνία από τον φορέα 
παροχής νομικής βοήθειας της Μάλτας, ούτε και μπορούσε ο ίδιος να επικοινωνήσει μαζί 
του. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει την υπόθεσή του διότι 
θεωρεί ότι η αίτησή του δεν έτυχε της δέουσας αντιμετώπισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

"Προκειμένου να διασφαλιστεί στους πολίτες η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θεσπίσει διατάξεις για την προώθηση της παροχής ευεργετήματος πενίας στα
άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους  σε περιπτώσεις διασυνοριακών 
διαφορών. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα που καθορίζεται πιο 
συγκεκριμένα στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η οδηγία, για την 
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εικαζόμενη παραβίαση της οποίας ο αναφέρων διαμαρτύρεται, εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 
2003 και αποβλέπει στη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές 
υποθέσεις, καθορίζοντας σχετικές ελάχιστες διατάξεις.

Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδιες αρχές για την αποστολή και παραλαβή των αιτήσεων 
παροχής ευεργετήματος πενίας. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των μεμονωμένων κρατών 
μελών να εκτιμήσουν τους όρους που αφορούν την ουσία της διαφοράς ενόψει της παροχής 
ευεργετήματος πενίας (άρθρο 6 της οδηγίας). Η οικονομική κατάσταση ενός προσώπου 
κρίνεται επίσης με γνώμονα διάφορους αντικειμενικούς παράγοντες όπως αυτοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας. Η οδηγία προβλέπει επίσης έντυπα που διευκολύνουν 
τη διαβίβαση των αιτήσεων.

Ο αναφέρων θίγει κυρίως δύο σημεία :
 την έλλειψη εντύπου για την υποβολή αιτήσεως παροχής ευεργετήματος 

πενίας ("pre-printed applications forms for Legal Aid"). Όσον αφορά τα 
έντυπα, η ιστοθέση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα για Αστικές 
Υποθέσεις θέτει στη διάθεση των πολιτών δύο έντυπα : το έντυπο για τη 
διαβίβαση αίτησης ευεργετήματος πενίας και το έντυπο για την υποβολή 
αίτησης ευεργετήματος πενίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countryS
ession=22&

 την μη γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής και την έλλειψη
δυνατότητας προσφυγής κατά των αποφάσεων απόρριψης της αίτησης για 
ευεργέτημα πενίας. Όσον αφορά  τα σημεία αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
παράγοντες αυτοί καλύπτονται από τον εθνικό νόμο ενσωμάτωσης της οδηγίας 
στην εθνική νομοθεσία. Πράγματι, στην εθνική διάταξη που μετατρέπει την
οδηγία σε εθνική νομοθεσία και την οποία η Μάλτα διαβίβασε στην Επιτροπή 
αναφέρεται "Όταν η αρμόδια αρχή στην Μάλτα αρνείται να παράσχει 
ευεργέτημα πενίας, ενημερώνει τον αιτούντα  σχετικά με τους λόγους της 
απόρριψης και οι διατάξεις του άρθρου 917 του Κώδικα εφαρμόζονται"1

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, εάν η αρμόδια για το ευεργέτημα πενίας στην 
Μάλτα εκδώσει  δυσμενή γνώμη σχετικά με την παροχή ευεργετήματος 
πενίας, η γνώμη αυτή εξετάζεται από το δικαστήριο το οποίο δίδει τη 
δυνατότητα στα δύο μέρη να υποβάλουν τα πορίσματά τους πριν αποφανθεί. 
Αποφασίζει είτε να δεχθεί τη δυσμενή γνώμη είτα να την απορρίψει και να 
εγκρίνει την αίτηση παροχής ευεργετήματος πενίας. Η Μάλτα πληροί, ως εκ 
τούτου, τον όρο που αφορά τη δυνατότητα αναθεώρησης ή προσφυγής κατά 
απόφασης απόρριψης μιας αίτησης ευεργετήματος πενίας, που προβλέπεται 
στο άρθρο 15 της οδηγίας

Συμπέρασμα

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, τα στοιχεία που μας διαβιβάστηκαν 

                                               
1 Article 917 Code of Organization and Civil procedure: " If the report of the Advocate for Legal Aid is in favour 
of the applicant, the latter shall be admitted to the benefit applied for; but if the report is unfavourable, it shall be 
examined by the Civil Court, First Hall, which shall give the parties the opportunity to make their submissions, 
before it decides on whether to accept the adverse report, or to reject the report and admit the demand."
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δεν μας επιτρέπουν να συναγάγουμε το συμπέρασμα  ότι η Μάλτα παραβίασε την 
οδηγία 2003/8. Δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης 
στην οποία ο αναφέρων είναι το ένα μέρος. Εξάλλου, η Επιτροπή έχει πολύ 
περιορισμένη εξουσία για να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατάφωρης 
παραβίασης. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το ότι στην συγκεκριμένη 
περίπτωση η επαφή μεταξύ του αναφέροντος και της αρμόδιας αρχής της Μάλτας δεν 
κατέστη επιτυχής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Θα  αξιολογηθεί η εφαρμογή της οδηγίας και η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική έκθεση 
το 2010 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή.

Εν τούτοις, εάν οι αναφέροντες είναι της άποψης ότι τα δικαιώματά τους έχουν 
παραβιαστεί, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στις εθνικές αρμόδιες δικαστικές 
αρχές."


