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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1399/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais M.S., par to, ka 
Maltas juridiskās palīdzības advokāts ir pārkāpis Direktīvā 2003/8/EK noteiktās 
tiesības uz juridisko palīdzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Maltas juridiskās palīdzības advokāts ir pārkāpis viņa 
Direktīvā 2003/8/EK noteiktās tiesības uz juridisko palīdzību. Lūgumraksta iesniedzējs 
informē, ka viņš nav saņēmis juridisko palīdzību, lai gan tā viņam pienākas. Lūgumraksta 
iesniedzējs paskaidro, ka, ievērojot Maltas juridiskās palīdzības advokāta ieteikumus, viņš ir 
veicis visu nepieciešamo, lai Īrijas juridiskās palīdzības iestāde nosūtītu viņa juridiskās 
palīdzības pieteikumu Maltai. Pēc šo procedūras noteikumu izpildes lūgumraksta iesniedzējs 
nav varējis pārbaudīt sava pieteikuma statusu, jo Maltas juridiskās palīdzības advokāts ar viņu 
nav sazinājies un nav bijis sasniedzams. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
izskatīt šo lietu, jo uzskata, ka viņa pieteikums nav ticis pienācīgi izskatīts. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. februārī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

Lai nodrošinātu tiesas pieejamību pilsoņiem, Eiropas Savienība ir pieņēmusi noteikumus ar 
mērķi atvieglot juridisko palīdzību pārrobežu strīdos jebkurai personai, kam nav pietiekamu 
resursu. Tiesas pieejamība ir pamattiesības, kas paredzētas Pamattiesību hartas 47. pantā. 
Direktīva, kas, iespējams, ir pārkāpta, ir pieņemta 2003. gada janvārī, lai uzlabotu tiesas 
pieejamību pārrobežu lietās, ieviešot obligātos noteikumus šajā jomā. 

Dalībvalstis ieceļ par juridiskās palīdzības lūgumu nosūtīšanu un saņemšanu kompetentās 
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iestādes. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes pienākums ir novērtēt nosacījumus attiecībā 
uz strīdu būtību, piešķirot juridisko palīdzību (direktīvas 6. pants). Tiek novērtēta arī personas 
ekonomiskā situācija, ņemot vērā dažādus objektīvus elementus, kas minēti direktīvas 
5. pantā. Direktīva arī paredz veidlapas, lai atvieglotu lūgumu nosūtīšanu. 

Lūgumraksta iesniedzējs uzsver divus svarīgus jautājumus:
 veidlapas trūkumu juridiskās palīdzības saņemšanai. Šajā sakarībā Tiesiskās 

sadarbības atlantā civillietās pilsoņiem ir pieejamas divas veidlapas: veidlapa 
juridiskās palīdzības lūguma nosūtīšanai un juridiskās palīdzības lūguma citā ES 
dalībvalstī veidlapa 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 paziņojuma trūkumu par kompetentās iestādes lēmumu un pārsūdzības iespēju 
trūkumu juridiskās palīdzības atteikuma gadījumā. Saistībā ar šiem jautājumiem ir 
jānorāda, ka uz šiem elementiem attiecas valstu tiesību akti transponēšanas jomā. 
Tiesību aktā direktīvas transponēšanai, ko Malta ir nosūtījusi Komisijai, ir teikts: 
"Ja Maltas kompetentā iestāde noraida juridiskās palīdzības sniegšanu, tā informē 
pieteikuma iesniedzēju par atteikuma iemesliem, un tiek piemērots Kodeksa 
917. pants"1. Līdz ar to, ja Maltas kompetentā iestāde noraida juridiskās palīdzības 
piešķiršanu, tā informē prasītāju par atteikuma iemesliem, un tiks piemēroti 
Kodeksa 917. panta noteikumi. Saskaņā ar šo noteikumu, ja par juridisko palīdzību 
kompetentā iestāde sniedz nelabvēlīgu atzinumu juridiskās palīdzības piešķiršanai, 
to izskata tiesa, kas sniedz pusēm iespēju iesniegt savus secinājumus, pirms tiek 
pieņemts spriedums. Tiesa nolemj apstiprināt nelabvēlīgo ziņojumu vai to noraidīt 
un apmierināt juridiskās palīdzības lūgumu. Līdz ar to Malta īsteno direktīvas 
15. pantā paredzēto iespēju pārskatīt lēmumu noraidīt juridiskās palīdzības lūgumu 
vai to pārsūdzēt.

Secinājums 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija neļauj secināt, ka 
Malta ir pārkāpusi Direktīvu Nr. 2003/8. Mums nav zināmi lūgumraksta iesniedzēja lietas 
precīzi apstākļi. Turklāt Komisijai ir ļoti ierobežotas pilnvaras iejaukties nopietnu individuālu 
pārkāpumu gadījumos. Komisija pauž nožēlu par to, ka šajā gadījumā visā procedūras gaitā 
nav notikusi veiksmīga saziņa starp lūgumraksta iesniedzēju un Maltas iestādi. 

Tiks veikts novērtējums par direktīvas piemērošanu, un Komisija par to 2010. gadā ziņos 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Ja tomēr lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka viņu tiesības nav ievērotas, viņiem ir iespēja celt 
prasību kompetentajā valsts tiesā.

                                               
1 Organizācijas un civilprocesa 917. pants: "Ja juridiskās palīdzības advokāta ziņojums ir pieteikuma 
iesniedzējam labvēlīgs, pēdējais ir tiesīgs saņemt pieteikumā prasīto; taču, ja ziņojums ir nelabvēlīgs, to izskata 
Civiltiesa, kas sniedz pusēm iespēju vienoties par strīda izšķiršanas veidu, pirms tā lemj, vai nu apstiprināt 
nelabvēlīgo ziņojumu, vai arī to noraidīt un apmierināt lūgumu."


