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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1667/2009, imressqa minn Walter Grytzik, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar il-ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE (għajnuna legali f’tilwimiet 
transkonfinali)

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-avukat li qed jirrappreżenta lill-klijent tiegħu, li huwa involut f’tilwima legali dwar 
proprjetà f’Ibiża, jallega li Spanja qed tikser id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE biex ittejjeb l-
aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli minimi komuni 
konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn. Ġiet miċħuda applikazzjoni, li 
skont l-avukat ma kellhiex tinċaħad, għal għajnuna legali biex il-klijent ikun jista’ 
jivvjaġġa biex jidher fil-qorti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-24 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, avukat Ġermaniż, jiddeskrivi tilwima legali f’Ibiza. Hu kien talab, f’isem il-
klijent tiegħu, li l-qorti tal-Prim’Istanza ta’ Ibiza tagħtih għajnuna legali għal talba li 
tirrigwarda kumpens b’rabta ma’ investiment fi proprjetà immobbli. 

Il-qorti tal-Prim’Istanza kienet iffissat seduta ta’ smigħ fil-qorti ta’ Ibiza dwar din it-talba, u 
fiċ-ċitazzjoni indikat li f’każ li l-parti ma tattendix is-seduta ta’ smigħ dan ikun ifisser li hija 
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tkun irtirat l-azzjoni legali. Il-petizzjonant appella kontra dan u talab biex jiġu rrimborżati bil-
quddiem l-ispejjeż tal-vjaġġ li se jinkorri l-klijent tiegħu jew biex il-klijent jiġi eżonerat mill-
obbligu li jidher fil-qorti personalment. Tagħrif dwar il-progress ta’ dan l-appell ma żdiedx 
mal-petizzjoni. Il-kwerelant ma deherx fil-qorti għas-seduta ta’ smigħ. B’deċiżjoni tal-10 ta’ 
April 2007, il-qorti ddikjarat li l-azzjoni legali titqies bħala rtirata.  

Il-petizzjonant jgħid li d-deċiżjoni tal-qorti Spanjola ma tikkonformax mad-Direttiva tal-
Kunsill 2003/8/KE (għajnuna legali għal tilwimiet transkonfinali). 

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa biex tintervieni f’każijiet individwali ta’ ksur ta’ 
drittijiet għajr jekk ikun hemm ksur ovvju tal-liġi tal-Unjoni minn Stat Membru jew korp 
statali.

L-Unjoni Ewropea adottat regoli speċjali biex tippromwovi l-għoti, f’tilwimiet transkonfinali, 
ta’ għajnuna legali lil persuni neqsin minn riżorsi suffiċjenti fil-każijiet fejn l-għajnuna tkun 
meħtieġa biex jiġi żgurat l-aċċess effettiv għall-ġustizzja. Dawn ir-regoli huma stipulati fid-
Direttiva tal-Kunsill 2002/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja 
f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna 
legali għal tilwimiet bħal dawn. Madankollu, id-Direttiva tistipula biss ċerti standards minimi 
komuni li jirrigwardaw l-għajnuna legali f’tilwimiet bħal dawn. Fejn id-Direttiva ma 
tipprovdix regolamenti speċifiċi, il-proċeduri ċivili dwar l-għajnuna legali jitħallew f’idejn l-
awtoritajiet nazzjonali. 

Id-Direttiva ma tipprovdix regoli ddettaljati dwar kif għandha tkun ipproċessata applikazzjoni 
għal għajnuna legali. Id-Direttiva tirregola biss dawk is-sitwazzjonijiet li huma speċifiċi għas-
sitwazzjonijiet transkonfinali, jiġifieri tipprovdi, pereżempju, regoli dwar l-introduzzjoni u t-
trażmissjoni ta’ applikazzjonijiet għal għajnuna legali (Artikolu 13 tad-Direttiva) jew dwar l-
awtoritajiet kompetenti u l-lingwi (Artikolu 14). L-Artikolu 15 tad-Direttiva fil-fatt 
jipprovdi ċerti regoli minimi dwar l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal għajnuna 
legali. Madankollu, dan l-Artikolu ma jipprovdix regolamenti ddettaljati dwar l-
ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal għajnuna legali. 

Barra minn hekk, l-Artikolu 7 tad-Direttiva ma japplikax għall-ipproċessar tal-
applikazzjonijiet. Il-proċedura għall-għoti ta’ għajnuna legali hija rregolata esklussivament 
fil-Kapitolu IV (Artikoli 12 et seqq.) tad-Direttiva. Għaldaqstant, l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
jirreferi biss għall-ispejjeż li għandhom ikunu koperti meta tingħata għajnuna legali, u mhux 
filwaqt li l-qorti tkun qed tipproċessa proċeduri legali biex tiddeċiedi dwar talba għal 
għajnuna legali. Għal din ir-raġuni, għall-proċeduri ċivili li jirrigwardaw l-għoti ta’ 
għajnuna legali tapplika l-liġi nazzjonali (qabbel MüKo-Rauscher, Kodiċi tal-Proċedura 
Ċivili Ġermaniż § 1076 punt 3 fil-marġni; Zöller-Geimer, Kodiċi tal-Proċedura Ċivili 
Ġermaniż § 1976, punt 4 fil-marġni).

Il-Premessa (19) tad-Direttiva tgħid li “meta jqisu jekk il-preżenza fiżika ta’ persuna hix 
rekwiżita fil-qorti, il-qrati ta’ Stat Membru għandhom iqisu l-vantaġġi sħaħ tal-
possibilitajiet offruti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 
2001 dwar koperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fit-teħid ta’ xhieda f’materji 
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ċivili jew kummerċjali”. Madankollu, la l-Artikoli 12 et seqq.  u lanqas l-Artikolu 7 tad-
Direttiva ma jipprovdu regolamenti dwar l-eżonerazzjoni ta’ xi parti mir-rekwiżit li tidher 
personalment f’seduta ta’ smigħ tal-qorti. U fl-aħħar nett, l-ebda wieħed minn dawn l-
Artikoli ma jipprovdi regolamenti dwar il-ħtieġa ta’ ħlas bil-quddiem lill-applikant. 

Jekk il-petizzjonant ikun tal-fehma li nkissru d-drittijiet tiegħu fil-każ inkwistjoni, ikun xieraq 
li jingħata l-parir li jfittex kumpens f’livell nazzjonali permezz tal-qrati Spanjoli.

Konklużjoni

Billi l-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 2002/8/KE, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tintervieni f’isem il-petizzjonant. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-11 ta’ Frar 2011

B’żieda mal-komunikazzjoni preċedenti tal-Kummissjoni u d-dibattitu reċenti fil-Kumitat tal-
Petizzjonijiet, il-Kummissjoni tixtieq iżżid xi osservazzjonijiet. 

Skont l-Artikolu 5.1 l-Istati Membri għandhom jagħtu għajnuna legali lil applikanti li huma 
parzjalment jew totalment mhux kapaċi jħallsu l-ispejjeż tal-proċeduri minħabba s-sitwazzjoni 
ekonomika tagħhom, biex ikun żgurat l-aċċess effettiv tagħhom għall-ġustizzja.  Madankollu, 
skont l-Artikolu 5.3 Stati Membri jistgħu jiddefinixxu l-limiti li ‘l fuq minnhom applikanti 
għal għajnuna legali jitqiesu parzjalment jew totalment kapaċi jkopru l-ispejjeż tal-proċeduri. 
Minkejja dan,  l-Artikolu 5.4 jistipula li dawn il-limiti  jistgħu ma jimpedixxux għajnuna 
legali għal applikanti li huma ‘l fuq mil-limiti milli jingħataw għajnuna legali jekk jipprovaw 
li mhumiex kapaċi jħallsu l-ispiża tal-proċeduri minħabba differenzi fl-ispiża għall-għoli tal-
ħajja bejn l-Istati Membri tad-domiċilju jew tar-residenza abitwali u l-forum. 

Il-Kummissjoni Ewropea ssegwi l-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/8/EC bl-akbar reqqa. 
Madankollu, sa llum l-Artikolu 5.4 ma jidhirx li jippreżenta problemi speċifiċi. Id-Direttiva 
tal-Kunsill 2003/8/KE u l-applikazzjoni tagħha attwalment għaddejjin minn evalwazzjoni u l-
Kummissjoni se tippreżenta r-rapport sal-aħħar tat-tieni nofs tal-2011.   

Il-Kummissjoni ttenni li, billi l-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni ma taqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax 
tintervjeni f’isem il-petizzjonant.


