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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1399/2008, adresată de M.S., de naționalitate irlandeză, privind 
încălcarea dreptului său la asistență juridică, stipulat în Directiva 2003/8/CE, de 
către avocatul maltez însărcinat cu asistența juridică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că dreptul său la asistență juridică, stipulat în Directiva 2003/8/CE, ar fi 
fost încălcat de către avocatul maltez însărcinat cu asistența juridică. Petiționarul nu a putut 
beneficia de asistență juridică, în ciuda faptului că s-ar fi calificat pentru aceasta. Petiționarul 
explică faptul că, în conformitate cu sfaturile avocatului maltez pentru asistență juridică, el a 
luat măsurile necesare astfel încât organismul irlandez de asistență juridică să îi trimită 
cererea de asistență judiciară în Malta. După finalizarea acestor cerințe procedurale, 
petiționarul nu a fost în măsură să verifice situația cererii sale, deoarece avocatul maltez 
însărcinat cu asistența juridică nu l-a contactat și nici petiționarul nu a putut să îl contacteze. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să analizeze cazul, deoarece consideră că cererea 
sa nu a fost tratată în mod corespunzător. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Pentru a asigura accesul cetățenilor la justiție, Uniunea Europeană a adoptat dispoziții pentru 
a promova acordarea de ajutor judiciar pentru litigiile transfrontaliere tuturor persoanelor care 
nu dispun de resurse suficiente. Accesul la justiție este un drept fundamental consacrat, în 
special la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale. Directiva a cărei încălcare a fost 
invocată a fost adoptată în ianuarie 2003 și are drept obiectiv ameliorarea accesului la justiție 
în cazurile transfrontaliere, instituind norme minime în materie. 
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Statele membre desemnează autoritățile competente pentru expedierea și primirea cererilor de 
ajutor judiciar. Autoritatea competentă din fiecare stat membru este cea care trebuie să 
evalueze condițiile legate de fondul litigiului în atribuirea ajutorului judiciar (articolul 6 din 
directivă). Situația economică a unei persoane este la rândul său evaluată ținându-se cont de 
diferitele elemente obiective, precum cele menționate la articolul 5 din directivă. Directiva a 
stabilit, de asemenea, formulare pentru a facilita transmiterea cererilor. 

Petiționarul ridică două puncte principale:
 absența unui formular pentru ajutor judiciar („pre-printed applications forms for 

Legal Aid”). În ceea ce privește formularele, site-ul Atlas judiciar în materie civilă 
pune la dispoziția cetățenilor două formulare: formularul pentru transmiterea unei 
cereri de ajutor judiciar și formularul de cerere de ajutor judiciar într-un alt stat 
membru al UE 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&

 absența unei notificări privind decizia autorității competente și absența unor căi de 
atacare a deciziilor de refuz al ajutorului judiciar. În ceea ce privește aceste puncte, 
trebuie luat act de faptul că aceste elemente sunt reglementate de legislația 
națională de transpunere. Într-adevăr, în măsura națională de transpunere a 
directivei comunicate de Malta comisiei, se pot citi următoarele: „În cazul în care 
autoritatea competentă din Malta refuză să acorde asistență juridică, aceasta 
informează solicitantul cu privire la motivele refuzului, aplicându-se dispozițiile 
articolului 917 din Cod”1. Astfel, atunci când autoritatea competentă din Malta 
refuză să acorde ajutor judiciar, aceasta informează solicitantul cu privire la 
motivele refuzului, urmând să se aplice dispozițiile articolului 917 din cod. În 
conformitate cu această dispoziție, dacă autoritatea competentă pentru ajutor 
judiciar emite un raport nefavorabil în legătură cu acordarea ajutorului judiciar, 
acest raport este examinat de un tribunal care va da posibilitatea părților să își 
prezinte concluziile înainte să ia o hotărâre. Acesta decide să accepte raportul 
negativ sau să-l respingă și să admită cererea de ajutor judiciar. Astfel, 
posibilitatea unei reexaminări sau a unui recurs împotriva unei decizii de 
respingere a cererii de ajutor judiciar prevăzută la articolul 15 din directivă este 
îndeplinită de Malta.

Concluzie 

Având în vedere cele de mai sus, elementele aduse la cunoștința noastră de către petiționari nu 
ne permit să deducem că Malta a încălcat Directiva 2003/8. Circumstanțele precise ale speței 
în care petiționarul este parte nu ne sunt cunoscute. De altfel, Comisia are competențe foarte 
limitate pentru a interveni în cazuri individuale în caz de încălcări flagrante. Comisia regretă 
că, în această speță, contactul dintre petiționar și autoritatea malteză nu a putut fi menținut cu 

                                               
1 Articolul 917 din Codul de organizare și de procedură civilă: „Dacă raportul avocatului pentru asistență 
juridică este în favoarea solicitantului, se dă curs solicitării înaintate de acesta din urmă; dar dacă raportul este 
nefavorabil, acesta este examinat de un tribunal civil de primă instanță care va da părților posibilitatea de a-și 
prezenta cazurile înainte de a lua o hotărâre cu privire la acceptarea raportului negativ sau la respingerea 
raportului și admiterea cererii”.
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succes de-a lungul procedurii. 

Se va efectua o evaluare a aplicării directivei, iar Comisia va întocmi un raport în acest sens în 
2010 pe care îl va înainta Parlamentului, Consiliului și Comitetului Economic și Social.

Totuși, în cazul în care petiționarii consideră că drepturile lor au fost încălcate, aceștia se pot 
adresa instanțelor competente la nivel național. 


