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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:Petycja 1399/2008, którą złożył M.S. (Irlandia), w sprawie naruszenia jego prawa 
do pomocy prawnej zapisanego w dyrektywie 2003/8/WE przez maltańskiego 
Rzecznika ds. Pomocy Prawnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że maltański Rzecznik ds. Pomocy Prawnej naruszył jego prawo 
do pomocy prawnej zapisane w dyrektywie 2003/8/WE. Według składającego petycję nie 
mógł on skorzystać z pomocy prawnej, choć się do niej kwalifikował. Składający petycję 
wyjaśnia, że w oparciu o poradę maltańskiego Rzecznika ds. Pomocy Prawnej poczynił on 
niezbędne kroki, tak aby irlandzki organ ds. pomocy prawnej przesłał jego wniosek o pomoc 
prawną na Maltę. Od czasu spełnienia tych wymogów proceduralnych składający petycję nie 
był w stanie ustalić statusu swojego wniosku, ponieważ urząd maltańskiego Rzecznika ds. 
Pomocy Prawnej nie skontaktował się z nim, a on sam nie mógł skontaktować się z tym 
urzędem. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy, 
ponieważ uważa, że jego wniosek nie został właściwie rozpatrzony. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji
o dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 19.06.2009 r.

W celu zapewnienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości Unia Europejska 
przyjęła postanowienia mające na celu zachęcanie do ubiegania się o pomoc prawną
w sporach transgranicznych przez osoby, które nie posiadają wystarczających środków. 
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest prawem podstawowym określonym w szczególności
w art. 47 Karty praw podstawowych. Dyrektywa, której naruszenie zarzuca składający 
petycję, została przyjęta w styczniu 2003 r. i ma na celu poprawę dostępu do wymiaru 
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sprawiedliwości w sprawach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych zasad w tej 
dziedzinie. 

Państwa członkowskie wyznaczają organy odpowiedzialne za przekazywanie i za 
przyjmowanie wniosków o pomoc prawną. Przy przyznawaniu pomocy prawnej właściwy 
organ krajowy ocenia warunki dotyczące istoty sporu (art. 6 dyrektywy). Oceniana jest 
również sytuacja ekonomiczna danej osoby z uwzględnieniem różnych obiektywnych 
kryteriów, o których mowa w art. 5 dyrektywy. Dyrektywa wprowadziła także formularze
w celu ułatwienia przekazywania wniosków. 

Składający petycję sformułował dwa główne zarzuty:
 brak formularza wniosku o pomoc prawną („pre-printed applications forms for 

Legal Aid”). Jeśli chodzi o formularze, na stronie Europejskiego Atlasu 
Sądowniczego w sprawach cywilnych udostępniono obywatelom dwa formularze: 
formularz dotyczący przekazania wniosku o pomoc prawną oraz formularz 
wniosku o przyznanie pomocy prawnej w innym państwie członkowskim UE 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 brak powiadomienia o decyzji przez właściwy organ oraz brak środków 
odwoławczych od decyzji odrzucających wniosek o pomoc prawną. W odniesieniu 
do tych dwóch kwestii należy wspomnieć, że wchodzą one w zakres krajowej 
ustawy transponującej. W krajowym przepisie transponującym dyrektywę, który 
Malta przekazała Komisji, zapisano: „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. Oznacza to, że jeżeli 
właściwy organ na Malcie odmówi przyznania pomocy prawnej, winien on 
poinformować składającego petycję o powodach odrzucenia wniosku i w tej 
sytuacji zastosowanie mają postanowienia art. 917 kodeksu. Zgodnie z tym 
przepisem, jeżeli organ przyznający pomoc prawną przedłoży negatywną opinię
w sprawie przyznania pomocy prawnej, podlega ona weryfikacji przez sąd, który 
daje stronom możliwość przedstawienia swojego stanowiska przed wydaniem 
przez niego orzeczenia. Sąd orzeka o przyjęciu negatywnej opinii lub o jej 
odrzuceniu i o zatwierdzeniu wniosku o pomoc prawną. W związku z tym Malta 
zapewniła możliwość rewizji lub odwołania od decyzji odrzucającej wniosek
o pomoc prawną, o której mowa w art. 15 dyrektywy.

Podsumowanie 

W świetle powyższego informacje przedstawione przez składających petycję nie pozwalają na 
stwierdzenie, że Malta nie zastosowała się do rozporządzenia nr 2003/8. Szczegółowe 
okoliczności sporu, w którym składający petycję jest stroną, nie są nam znane. Ponadto 
Komisja posiada jedynie bardzo ograniczone uprawnienia do podejmowania działań
w indywidualnych przypadkach rażącego naruszenia. Komisja ubolewa, że w tym przypadku 

                                               
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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maltański organ w toku całej procedury nie utrzymywał skutecznie kontaktu ze składającym 
petycję. 

Stosowanie dyrektywy zostanie sprawdzone, a odnośne sprawozdanie Komisji zostanie 
przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu w 2010 r.

Jeżeli jednak składający petycje uznają, że ich prawa zostały naruszone, mają możliwość 
zwrócenia się do właściwych sądów na szczeblu krajowym. 


