
CM\920548MT.doc PE500.710v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.11.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0692/2012, imressqa minn Reinhard Haug, ta' cittadinanza Ġermaniża, 
dwar ir-rimborż ta' spejjeż legali u tal-avukat

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ħu l-petizzjonant inqatel f'inċident tat-traffiku fil-Lussemburgu. Il-petizzjonant u qraba oħra 
kellhom iqabbdu avukat bi spejjeż tagħhom stess minħabba li kien hemm obligazzjoni li jkun 
rappreżentat minn avukat. Il-petizzjonant isostni li l-ispejjeż legali u tal-avukat jiġu rimborżati 
f'xi Stati Membri iżda mhux f'oħrajn. Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf jekk hemmx regoli 
uniformi fl-Unjoni Ewropea għar-rimborż tal-ispejjeż legali. Jekk le, huwa jinsisti li jitfasslu 
regoli Ewropej f'dan il-qasam.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012.

Fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali hemm id-Direttiva 
2003/8/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. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva japplikaw għal każijiet ċivili 
‘transfruntaljieri’, fejn il-persuna li titlob l-għajnuna legali ma tkunx tgħix fl-Istat Membri 
fejn ikun se jinstema’ l-każ jew fejn tkun se tiġi eżegwita d-deċiżjoni.

Id-Direttiva tistabbilixxi l-prinċipju li l-persuni li ma għandhom riżorsi biżżejjed għalbiex 
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iħarsu jeddijiethom fil-liġi huma intitolati li jingħataw l-għajnuna legali fi Stat Membru ieħor 
bl-istess kondizzjonijiet bħan-nazzjonali ta’ dak l-Istat. B’danakollu, ma armonizzatx ir-regoli 
sostantivi dwar l-għajnuna legali, imma dawn huma determinati f’livell nazzjonali u jvarjaw 
minn Stat Membru għal ieħor. Hu għalhekk possibbli li ċerti kostijiet ikunu koperti fi Stat 
Membru wieħed imma mhux f’ieħor.

Id-Direttiva tippreskrivi s-servizzi li jridu jingħata għalbiex l-għajnuna legali titqies xierqa: l-
aċċess għall-parir qabel il-litigazzjoni, l-assistenza legali u r-rappreżentanza fil-qorti, l-
eżenzjoni mill-kostijiet tal-proċediment, jew assitenza fihom, inklużi l-kostijiet marbutin man-
natura transfronterjali tal-każ. Id-Direttiva tispeċifika wkoll il-kondizzjonijiet marbutin mar-
riżorsi finanzjarji tar-rikorrent jew mal-materja tat-tilwima li tista' tkun rikjesta mill-Istati 
Membri għall-għoti tal-għajnuna legali.

Fl-aħħar nett, id-Direttiva torganizza ċerti mekkaniżmi għall-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-
awtoritajiet tal-Istati Membri maħturin għall-faċilitazzjoni tat-trażmissjoni u l-ipproċessar tat-
talbiet għall-għajnuna legali. B’mod partikolari, id-Direttiva tiddisponi dwar il-possibilità li 
persuna tintavola r-rikors tagħha fil-pajjiż tagħha ta' residenza, li għandu mbagħad ikun 
trażmess, malajr u mingħajr ħlas, lill-awtoritajiet tal-pajjiz li jkun se jagħti l-għajnuna legali.


