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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1399/2008, ingiven av M.S. (irländsk medborgare), om det 
maltesiska rättshjälpsorganets kränkning av hans rätt till rättshjälp enligt 
direktiv 2003/8/EG

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att det maltesiska rättshjälpsorganet kränkt hans rätt till rättshjälp enligt 
direktiv 2003/8/EG. Enligt framställaren fick han ingen rättshjälp trots att han var berättigad 
till detta. Framställaren förklarar att han på det maltesiska rättshjälpsorganets inrådan vidtog 
de åtgärder som krävdes för att det irländska organet för rättshjälp skulle skicka hans ansökan 
om rättshjälp till Malta. Efter att ha uppfyllt dessa förfaringsmässiga krav har framställaren 
inte kunnat ta reda på hans ansökans status, eftersom det maltesiska organet för rättshjälp inte 
kontaktat honom och han inte kan kontakta detta. Framställaren ber Europaparlamentet att 
titta närmare på hans ärende, eftersom han anser att hans ansökan inte behandlats på korrekt 
sätt.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

För att ge unionsmedborgarna möjlighet till rättslig prövning har Europeiska unionen antagit 
bestämmelser för att se till att de som inte har tillräckliga medel beviljas rättshjälp vid 
gränsöverskridande tvister. Möjligheten till rättslig prövning är en grundläggande rättighet 
som bland annat fastställs i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Direktivet, som framställaren hävdar har åsidosatts, antogs i januari 2003 och 
syftar till att förbättra möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom 
att fastställa ett antal miniminormer. 
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Medlemsstaterna har till uppgift att utse behöriga myndigheter som ansvarar för att behandla 
ansökningar om rättshjälp. Det är den behöriga myndigheten i varje medlemsstat som avgör 
om ansökan om rättshjälp ska beviljas eller inte utifrån omständigheterna i målet (artikel 6 i 
direktivet). Personens ekonomiska situation bedöms också med hänsyn till olika objektiva 
faktorer, i enlighet med artikel 5 i direktivet. I direktivet har man även fastställt formulär för 
att underlätta översändandet av ansökningar om rättshjälp. 

Framställaren tar upp följande två viktiga punkter:
 Avsaknaden av ett standardformulär för ansökningar om rättshjälp (”pre-printed 

forms for Legal Aid”). Två formulär finns tillgängliga på webbplatsen Europeisk 
civilrättsatlas, nämligen ett formulär för ansökan om översändande av 
rättshjälpsansökningar och ett för ansökan om rättshjälp i en annan medlemsstat i 
EU 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm?countrySessi
on=22&.

 Avsaknaden av en underrättelse om den behöriga myndighetens beslut och de 
bristande möjligheterna att överklaga en myndighets beslut om att avslå en 
ansökan om rättshjälp. Det bör noteras att dessa punkter omfattas av Maltas 
nationella lagstiftning om införlivande. I de nationella införlivandeåtgärderna som 
Malta översänt till kommissionen kan man nämligen läsa att ”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. 
Om den behöriga myndigheten i Malta avslår en ansökan om rättshjälp ska den 
sökande således informeras om anledningen till detta, och bestämmelserna i 
artikel 917 i lagsamlingen ska gälla. Om den behöriga myndigheten utfärdar ett 
yttrande som går emot en ansökan om rättshjälp ska domstolen, i enlighet med 
denna bestämmelse, pröva yttrandet och ge båda parter möjlighet att framföra sina 
ståndpunkter innan man fäller sitt utslag. Domstolen kan antigen godkänna 
myndighetens yttrande eller förkasta det och bevilja ansökan om rättshjälp. Malta 
uppfyller således bestämmelserna i artikel 15 i direktivet om att medlemsstaterna 
ska ge möjlighet till omprövning eller överklagande av beslut om att avslå 
ansökningar om rättshjälp.

Slutsats 

Med beaktande av ovanstående är det av de fakta som lagts fram för oss inte möjligt att dra 
slutsatsen att Malta har brutit mot direktiv 2003/8/EG. Vi känner inte till de närmare 
omständigheterna i det fall som framställaren är part i. Dessutom har kommissionen mycket 
begränsade befogenheter att ingripa i enskilda fall vid allvarliga överträdelser. Kommissionen 
beklagar att kontakterna mellan framställaren och myndigheten i Malta i detta fall inte 
fungerat tillfredsställande under hela förfarandet. 

                                               
1 Artikel 917 i 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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Tillämpningen av direktivet kommer att utvärderas och kommissionen ska lägga fram en 
rapport om resultaten till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén 
under 2010.

Om framställarna trots allt anser att deras rättigheter har kränkts ankommer det på dem att 
vända sig till behörig domstol på nationell nivå.


