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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1399/2008, imressqa minn M.S., ta' nazzjonalità Irlandiża, dwar il-ksur 
tad-dritt tiegħu għal għajnuna legali kif stabbilit fid-Direttiva 2003/8/KE mill-
Avukat Malti għall-Għajnuna Legali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li d-dritt tiegħu għall-għajnuna legali kif stipulat fid-Direttiva 2003/8/KE 
ġie miksur mill-Avukat Malti għall-Għajnuna Legali. Skont il-petizzjonant, ma setax 
jibbenefika mill-għajnuna legali minkejja li kien jikkwalifika għaliha. Hu spjega li, fuq il-
parir tal-Avukat Malti għall-Għajnuna Legali, ħa l-passi neċessarji sabiex il-korp Irlandiż 
għall-Għajnuna Legali jibgħat l-applikazzjoni tiegħu għall-għajnuna legali Malta. Wara li 
temm dawn ir-rekwiżiti ta' proċedura, il-petizzjonant ma setax jaċċerta l-istatus tal-
applikazzjoni tiegħu billi baqa' ma ġiex ikkuntattjat mill-uffiċċju tal-Avukat Malti għall-
Għajnuna Legali u lanqas seta' jikkuntattjah. Hu qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jeżamina l-każ tiegħu billi jqis li l-applikazzjoni tiegħu ma ġietx ittrattata kif jixraq. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-qrati, l-Unjoni Ewropea adottat għadd ta' 
dispożizzjonijiet biex tiffaċilita l-għajnuna legali f'tilwimiet transkonfinali għal persuni li ma 
jkollhomx biżżejjed riżorsi. L-aċċess għall-qrati huwa dritt fundamentali inkorporat, fost l-
oħrajn, fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Id-direttiva li ġiet allegatament 
miksura kienet adottata f'Jannar 2003 u għandha l-għan li ttejjeb l-aċċess għall-qrati fi 
kwistjonijiet transkonfinali billi tistabbilixxi għadd ta' regoli minimi. 



PE426.989v01-00 2/3 CM\785720MT.doc

MT

L-Istati Membri huma meħtieġa jinnominaw l-awtoritajiet kompetenti biex jipproċessaw l-
applikazzjonijiet għall-għajnuna legali. Hu kompitu tagħhom li jaraw il-mertu tal-azzjonijiet li 
għalihom tkun qiegħda tintalab l-għajnuna legali (l-Artikolu 6 tad-direttiva). Titqies ukoll il-
qagħda ekonomika tar-rikorrenti fid-dawl tal-elementi oġġettivi differenti msemmija fl-
Artikolu 5 tad-direttiva. Id-direttiva għandha l-għan ukoll li tħaffef l-affarijiet permezz ta' 
formoli ta' applikazzjoni. 

Il-petizzjonant qiegħed jagħmel żewġ osservazzjonijiet ewlenin:
 In-nuqqas ta' formoli ta' applikazzjoni stampati lesti għall-Għajnuna Legali. Iż-

żewġ tipi ta' formoli huma disponibbli mill-Atlas Ewropew għal affarijiet ċivili: 
Formola ta' applikazzjoni għall-Għajnuna Legali u Formola ta' applikazzjoni għall-
Għajnuna Legali fi Stat Membru ieħor 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 In-nuqqas ta' notifika dwar id-deċiżjoni mill-awtorità kompetenti u n-nuqqas ta' 
mezzi ta' rikors għal appell kontra deċiżjonijiet dwar iċ-ċaħda ta' applikazzjonijiet 
għall-Għajnuna Legali. Dawn il-kwistjonijiet huma koperti effettivament mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-direttiva. It-test tal-leġiżlazzjoni Maltija li 
jittrasponi d-direttiva li ntbagħat minn Malta lill-Kummissjoni jgħid li "Meta l-
awtorità kompetenti f'Malta tiċħad milli tagħti l-għajnuna legali, hija għandha 
tgħarraf lir-rikorrent bir-raġunijiet għal dak iċ-ċħid, u għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-artikolu 917."1. Hekk, jekk l-awtorità kompetenti f'Malta 
tiċħad l-applikazzjoni għall-għajnuna legali, għandha tgħarraf lir-rikorrent bir-
raġunijiet u japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 917 tal-Kodiċi. Skont din 
id-dispożizzjoni, jekk l-awtorità responsabbli biex tevalwa l-eliġibilità għall-
Għajnuna Legali tagħmel rapport li ma jkunx favorevoli, dan jiġi eżaminat minn 
qorti li mbagħad tippermetti lill-partijiet li jibagħtu l-konklużjonijiet tagħhom 
qabel tiddeċiedi dwar il-kwistjoni. Il-qorti tiddeċiedi jekk tilqax ir-rapport li ma 
jkunx favorevoli jew li tiċħdu u tippermetti l-applikazzjoni għall-Għajnuna Legali.
Għalhekk, ir-rekwiżit tal-Artikolu 15 tad-direttiva ta' provvediment għal reviżjoni 
jew għal appell kontra deciżjoni li tiċħad l-applikazzjoni għall-Għajnuna Legali 
kien issodisfat min-naħa Maltija.

Konklużjoni 

Meta jitqies dan kollu, u meta jitqies it-tagħrif mogħti mill-petizzjonant, m'aħniex tal-fehma li 
Malta kisret id-Direttiva 2003/8. Ma nafux iċ-ċirkustanzi preċiżi tal-każ partikolari msemmi 
mill-petizzjonant. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha setgħat limitati ħafna biex 
tintervjeni f'każijiet individwali fejn ir-regoli jkunu ġew miksura b'mod flagranti. Il-
Kummissjoni jiddispjaċiha li ma kienx hemm kuntatt bejn il-petizzjonant u l-awtoritajiet 
Maltin matul il-proċedura kollha kemm hi. 

                                               
1 L-Artikolu 917 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili: "Meta r-rapport tal-Avukat għall-Għajnuna 
Legali jkun favur ir-rikorrent, dan jiġi ammess għall-benefiċċju li jkun talab; iżda jekk ir-rapport ikun kuntrarju, 
dan għandu jiġi eżaminat mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, li tagħti liż-żewġ partijiet l-opportunità li jagħmlu s-
sottomissjonijiet tagħhom, qabel ma tiddeċiedi jekk għandhiex taċċetta r-rapport kuntrarju jew li tiċħad ir-
rapport u tilqa' t-talba."
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Għandha ssir evalwazzjoni tal-mod li bih id-direttiva qiegħda tiġi implimentata u l-
Kummissjoni fl-2010 se tagħmel rapport dwar dan u tgħaddih lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali.

Fl-istess waqt, jekk il-petizzjonant iqis li d-drittijiet tiegħu ġew miksura, għandu jirreferi l-
kwistjoni lill-awtoritajiet legali nazzjonali. 


