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Betreft: Verzoekschrift nr. 1399/2008, ingediend door M.S. (Ierse nationaliteit), over
schending van zijn recht op rechtsbijstand, zoals vastgelegd in Richtlijn 
2003/8/EG van de Raad, door de Maltese Advocate for Legal Aid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat zijn recht op rechtsbijstand, zoals vastgelegd in Richtlijn 2003/8/EG van 
de Raad, door de Maltese Advocate for Legal Aid is geschonden. Naar eigen zeggen heeft 
indiener niet kunnen profiteren van rechtsbijstand, ondanks dat hij ervoor in aanmerking 
kwam. Indiener verklaart hoe hij op advies van de Maltese Advocate for Legal Aid de 
benodigde stappen heeft ondernomen om zijn aanvraag voor rechtsbijstand door het Ierse 
rechtsorgaan naar Malta te laten sturen. Nadat hij de procedurele vereisten had doorlopen, 
heeft indiener de status van zijn aanvraag niet meer kunnen controleren, daar de Maltese 
Advocate for Legal Aid geen contact met hem heeft opgenomen en hij deze evenmin kon 
bereiken. Indiener is van mening dat zijn aanvraag niet naar behoren is behandeld en verzoekt 
derhalve het Europees Parlement de zaak te onderzoeken. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Om de toegang van de burgers tot de rechter te garanderen, heeft de Europese Unie
voorschriften aangenomen ter bevordering van het verlenen van rechtsbijstand in 
grensoverschrijdende geschillen ten behoeve van personen die niet over toereikende 
financiële middelen beschikken. De toegang tot de rechter is een fundamenteel recht dat met 
name is vastgelegd in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten. De richtlijn die 
volgens indiener is geschonden werd in januari 2003 aangenomen en heeft tot doel de toegang 
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tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen te verbeteren door de vaststelling van 
minimumvoorschriften ter zake.

De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die bevoegd zijn voor de verzending en de ontvangst
van de verzoeken om rechtsbijstand. Het is de taak van de bevoegde autoriteit van elke 
lidstaat bij het verlenen van rechtsbijstand de voorwaarden te beoordelen die verband houden 
met de grond van het geschil (artikel 6 van de richtlijn). Daarnaast wordt ook de financiële 
situatie van een persoon beoordeeld aan de hand van verschillende objectieve criteria, zoals 
bepaald in artikel 5 van de richtlijn. De richtlijn voorziet tevens in de opstelling van 
formulieren die de verzending van verzoeken moeten vergemakkelijken.

De indiener brengt met name de volgende twee punten ter sprake:

 het ontbreken van een formulier voor rechtsbijstand ("pre-printed applications 
forms for Legal Aid"). Wat de formulieren betreft stelt de Europese justitiële atlas 
voor burgerlijke zaken twee formulieren ter beschikking van de burgers: het 
formulier voor het verzenden van een verzoek om rechtsbijstand en het formulier
voor de indiening van een verzoek om rechtsbijstand in een andere lidstaat van de 
E u r o p e s e  Unie 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22& ;

 het ontbreken van de kennisgeving van het besluit door de bevoegde autoriteit en 
van een rechtsmiddel om beroep in te stellen tegen besluiten tot afwijzing van de 
rechtsbijstand. Er dient op te worden gewezen dat deze aspecten geregeld worden 
in de nationale wet tot omzetting van de richtlijn. In de door Malta aan de 
Commissie  medegedeelde nationale maatregel tot omzetting van de richtlijn wordt
wel degelijk gesteld dat wanneer de bevoegde autoriteit op Malta weigert 
rechtsbijstand te verlenen, zij de eiser op de hoogte brengt van de redenen voor 
deze afwijzing, en dat de bepalingen van artikel 917 van het Wetboek van kracht 
zijn ("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). Indien de voor de rechtsbijstand bevoegde autoriteit een 
negatief standpunt inneemt wat het verlenen van rechtsbijstand betreft, wordt dit 
standpunt conform deze bepaling behandeld door de rechtbank, die de partijen in 
de gelegenheid stelt hun conclusies te formuleren voordat een besluit wordt 
genomen. De rechtbank besluit het negatieve standpunt te aanvaarden, of het af te 
wijzen en het verzoek om rechtsbijstand in te willigen. Malta heeft dan ook 
voorzien in de mogelijkheid van herziening van of instelling van beroep tegen een 
besluit tot afwijzing van een verzoek om rechtsbijstand, conform artikel 15 van de 
richtlijn.

Conclusie

                                               
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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Gezien de bovenstaande overwegingen kan uit de door indiener verschafte informatie niet 
worden geconcludeerd dat Malta Richtlijn 2003/8 heeft geschonden. De precieze 
omstandigheden van het geschil waarin indiener verwikkeld is, zijn ons niet bekend. De 
Commissie beschikt overigens maar over uiterst beperkte bevoegdheden om bij flagrante 
schending in een individueel geval tussenbeide te komen. De Commissie betreurt dat er in het 
onderhavige geval in de loop van de procedure geen succesvolle contacten tot stand konden 
worden gebracht tussen indiener en de Maltese autoriteit.

De naleving van de richtlijn zal worden geëvalueerd en de Commissie zal in 2010 verslag 
doen aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité.

Indien indiener evenwel van oordeel is dat zijn rechten zijn geschonden, kan hij deze zaak 
aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken op nationaal niveau.


