
CM\785720HU.doc PE426.989v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

19.06.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az M.S., ír állampolgár által  benyújtott 1399/2008. számú petíció a 2003/8/EK 
irányelv szerinti jogsegélyhez való jogának a jogsegéllyel foglalkozó máltai 
ügyvéd általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a jogsegéllyel foglalkozó máltai ügyvéd megsértette a 
2003/8/EK irányelvben foglalt jogsegélyhez való jogát. A petíció benyújtója szerint nem 
részesülhetett jogsegélyben, noha jogosultsága fennáll. A petíció benyújtója kifejti, hogy a 
jogsegéllyel foglalkozó máltai ügyvéd tanácsára megtette a szükséges lépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a jogsegéllyel foglalkozó ír szerv jogsegély iránti kérelmét 
Máltára továbbítsa. Miután eleget tett ezen eljárási követelményeknek, a petíció benyújtója 
sikertelenül próbált megbizonyosodni kérelmének állása felől, mivel a jogsegéllyel foglalkozó 
máltai ügyvéd nem lépett vele kapcsolatba, és nem is volt elérhető. A petíció benyújtója az 
ügy kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet, mivel úgy véli, hogy kérelmével nem jártak el 
megfelelően. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva:2009. február 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19

A polgárok igazságszolgáltatáshoz történő hozzáférésének biztosítása érdekében az Európai 
Unió olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyek jogsegélyt biztosítanak a megfelelő 
pénzeszközökkel nem rendelkezők számára a határon átnyúló eljárásokban. Az 



CM\785720HU.doc PE426.989v01-002/3CM\785720HU.doc

HU

igazságszolgáltatáshoz történő hozzáférés alapvető jog, amelyet az alapjogi charta 47. cikke 
rögzít. Az állítólag megsértett irányelv 2003 januárjában került elfogadásra és célja az volt, 
hogy minimumszabályok kidolgozása révén a határon átnyúló ügyekben jobb hozzáférést 
biztosítson az igazságszolgáltatáshoz. 

A tagállamok kijelölik a jogsegélykérelmek fogadásáért és továbbításáért felelős hatóságokat. 
Az egyes tagállamok illetékes hatóságainak feladata, hogy elbírálják a jogviták tárgyára 
vonatkozó feltételeket az adott jogsegély megítéléséhez (az irányelv 6. cikke). Az irányelv 5. 
cikkében említett objektív elemeket figyelembe véve a személyek gazdasági helyzetét is 
megvizsgálják. Az irányelv a kérelmek benyújtásának megkönnyítése érdekében a kitöltendő 
űrlapokat is tartalmazza. 

A petíció benyújtójának két panasza:
 nem áll rendelkezésre a jogsegélyre vonatkozó formanyomtatvány („pre-printed 

applications forms for Legal Aid”). A polgári ügyek európai igazságügyi atlasza 
kétféle formanyomtatványt bocsátott az állampolgárok rendelkezésére: a 
jogsegélykérelem kézbesítésére és a jogsegélynek az EU más tagállamában történő 
igénybevételére vonatkozó formanyomtatvány 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 nem kapott tájékoztatást az illetékes hatóság határozatáról, valamint jogsegélyre 
irányuló kérelmének elutasítása ellen nem állt módjában fellebbezni. Meg kell 
jegyeznünk, hogy e kérdéseket az irányelvet átültető nemzeti jogszabályok 
szabályozzák. Az irányelvet átültető nemzeti jogszabály Málta által a Bizottságnak 
továbbított szövege kimondja: „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. Amennyiben az illetékes 
máltai hatóság megtagadja a jogsegélyt,  ennek indokairól értesítést küld a 
kérelmezőnek, és a törvény 917. cikkének rendelkezései lesznek alkalmazandók. E 
rendelkezéssel összhangban, amennyiben a jogsegély elbírálásáért felelős hatóság 
megtagadja a jogsegélyt, határozatát a bíróság is megvizsgálja, amely az ítélet 
meghozatala előtt lehetőséget biztosít a feleknek arra, hogy összefoglaló 
előterjesztésüket benyújtsák. E bíróság határoz arról, hogy helyben hagyja-e a 
kérelem elutasítását, vagy elfogadja a jogsegély iránti kérelmet. Málta tehát 
biztosítja az irányelv 15. cikkében előírt, a jogsegélykérelem elutasításának 
felülvizsgálatára vagy az ellene való fellebbezésre vonatkozó lehetőséget.

Következtetés 

A fentiek fényében, a petíció benyújtói által nyújtott tájékoztatásból nem állapítható meg, 
hogy Málta megsértette a 2003/8 irányelvet. Nem ismerjük a petíció benyújtójának konkrét 
                                               
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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ügyét jellemző egyedi körülményeket. A Bizottság továbbá csak igen korlátozott hatáskörrel 
rendelkezik nyilvánvaló jogsértések egyedi eseteinek kivizsgálására. A Bizottság sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az eljárás során a petíció benyújtója és a máltai hatóságok között nem 
volt megfelelő a kommunikáció. 

Az irányelv alkalmazását értékelni fogják, és 2010-ben a Bizottság jelentést készít az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Azonban ha a petíció benyújtói úgy ítélik meg, hogy jogaikat megsértették, nekik kell az 
ügyet nemzeti szintű illetékes bíróság elé vinniük.


