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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Qorti tal-Ġustizzja (QĠ) qed tipproponi erba' riformi li jridu jiġu approvati mill-Parlament 
Ewropew (PE) u mill-Kunsill (proċedura leġiżlattiva odinarja, PE u Kunsill f'parità) wara li 
jkunu ngħataw l-opinjoni tal-Kummissjoni1.

Kumment ġenerali: Minħaba l-istruttura tal-ġudikatura tal-Unjoni Ewropea, huwa diffiċli li 
ssir analiżi tal-proposti tal-Qorti: "Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea" waħda li tinkludi 
"Qorti tal-Ġustizzja", il-"Qorti Ġenerali" u "qrati speċjalizzati"2 (s'issa t-"Tribunal għas-
Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea" biss), u l-fatt li d-dispożizzjonijiet li jittrattaw l-
istruttura u l-funzjonament ta' dawn il-korpi ġudizzjarji huma mifruxa f'erba' testi: it-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 
l-Istatut tal-Qorti (L-Istatut, protokoll għat-TFUE) u r-Regoli ta' Proċedura (RP), li kollha 
kemm huma huma interkonnessi u jissupplimentaw lil xulxin.

Il-proposta tal-Qorti fiha erba' punti prinċipali (A. sa D.)..

Ir-rapporteur għal opinjoni qed iżid proposta oħra għal riforma: l-introduzzjoni ta' 
"opinjonijiet kuntrarji" (E. u Emendi 1 u 3)..

A. It-twaqqif tal-uffiċċju ta' Viċi President tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara l-Artikoli 1.1. u 2. tal-
proposta tal-Qorti)

L-għan tar-riforma

Jipparteċipa flimkien mal-President tal-Qorti f'kull kawża assenjata lill-Awla Manja. 
Jissostitwixxi lill-President fil-funzjonijiet ġudizzjarji tiegħu meta jkun impedit milli jattendi.
Jassisti jew jissostitwixxi lill-President fil-funzjonijiet tiegħu li ma jkunux ta' natura 
ġudizzjarja (rappreżentazzjoni, amministrazzjoni, eċċ.).

Kummenti

Il-President, elett mill-Imħalfin kollha minn fosthom għal tliet snin "imexxi l-attivitajiet u d-
dipartimenti tal-Qorti; huwa jippresjedi fis-seduti, kif ukoll fid-deliberazzjonijiet."3.
Bħalma l-Qorti tirrimarka "il-volum ta’ xogħol tal-Presidenza żdied ħafna wara t-tkabbir 
suċċessiv tal-Unjoni, b’mod partikolari għal dak li jirrigwarda r-rappreżentanza u l-
amministrazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja."

Ir-rapporteur għal opinjoni huwa favur din ir-riforma.

                                               
1 Artikolu 281(2) tat-TFUE.
2 Artikolu 19(1) tat-TUE.
3 Artikolu 253(3) tat-TFUE, Artikolu 8 tar-Regoli ta' Proċedura (RP)
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B. It-tibdil tal-istruttura tal-Awla Manja u ż-żieda fin-numru ta' Mħallfin li jikkostitwixxuha 
minn 13 għal 15 (ara l-Artikolu 1.2 tal-proposta tal-Qorti)

L-għan tar-riforma

Tiżdied il-kapaċità tal-Awla u jiġu involuti aktar Imħallfin fl-attività tagħha.
Il-Presidenti tal-erba' awli ta' Ħames Imħallfin s'issa huma membri permanenti jew "ex 
officio" tal-Awla Manja. Il-Qorti qed tipproponi li dan jitħassar u li l-Awla Manja tkun 
magħmula minn 15-il Imħallef1.

Kummenti

Il-Qorti tirrimarka li attwalment, il-President tal-Qorti u l-Presidenti tal-Awli ta' ħames 
Imħallfin għandhom ammont kbir ta' xogħol, filwaqt li mħallfin oħra jipparteċipaw f'numru 
relattivament żgħir ta' kawżi assenjati lill-Awla Manja.

Ir-rapporteur għal opinjoni huwa favur din ir-riforma.

C. Il-possibilità li jiżdiedu Mħallfin ad interim mat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Artikoli 
1.8 u 2 tal-proposta tal-Qorti biex jiġi emendat l-Istatut u l-Emendi 2 u 4)

L-għan tar-riforma

Biex jiġi sostitwit Imħallef tat-Tribunal meta jkun impedit, minħabba raġunijiet mediċi, milli 
jipparteċipa f'attivitajiet ġudizzjarji għal perjodu li probabbilment ikun ta' iktar minn tliet 
xhur.

Kummenti

L-Imħallfin ad interim se jintgħażlu minn lista ta' tliet Membri tal-Qorti tal-Ġustizzja 
stabbilita mill-Kunsill fuq proposta tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja. L-Imħallef ad interim 
għandu jibqa' fil-kariga sakemm l-Imħallef li jkun qed jissostitwixxi jkun impedit milli 
jwettaq il-funzjonijiet tiegħu. Il-Qorti tagħmel l-argument li dan l-arranġament huwa 
flessibbli u jiggarantixi li l-Imħallfin ikkonċernati jkunu operattivi hekk kif jintgħażlu. Dan 
japplika wkoll għal Qrati Speċjalizzati stabbiliti skont l-Artikolu 257 tat-TFUE (s'issa hemm 
biss it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea).

Ir-rapporteur għal opinjoni għandu dubji dwar jekk din hijiex is-soluzzjoni t-tajba għall-
problema (ara l-Emenda 4 għall-Istatut u l-ġustifikazzjoni tagħha).

                                               
1 Artikolu 16(2) tal-Istatut, Artikolu 11b(1) u (2) tar-Regoli ta' Proċedura (RP)
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D. Żieda fin-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali minn 27 għal 39 (Artikolu 1.7. tal-
proposta tal-Qorti)

L-għan tar-riforma

Il-Qorti Ġenerali titqiegħed f'pożizzjoni li tlaħħaq mal-ammont ta' xogħol b'lura kkawżat min-
numru li kulma jmur qed jiżdied ta' każijiet pendenti u jiġi rispettat il-"prinċipju ta' żmien 
raġonevoli" għall-proċeduri, li jinsab fil-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem u fil-Konvenzjoni 
Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.

Kummenti

"Il-Qorti Ġenerali għandha tinkludi mill-inqas imħallef wieħed minn kull Stat Membru."1

"...l-imħallfin tal-Qorti Ġenerali għandhom... jinħatru bi ftehim komuni bejn il-gvernijiet tal-
Istati Membri għal sitt snin..."2. In-numru tagħhom bħalissa huwa ffissat fl-Istatut bħala 273.

Il-Qorti Ġenerali hija kompetenti sabiex tieħu konjizzjoni fl-ewwel istanza tar-rikorsi li 
jikkonċernaw il-legalità ta' atti leġiżlattivi jew atti tal-Istituzzjonijiet, tal-korpi, tal-uffiċċji jew 
tal-aġenziji tal-Unjoni4 bl-eċċezzjoni ta' azzjonijiet imressqa f'ċerti każijiet mill-Istati Membri 
kontra Istituzzjoni tal-Unjoni jew minn Istituzzjoni kontra Istituzzjoni oħra5. Id-deċiżjonijiet 
mogħtija mill-Qorti Ġenerali jistgħu jkunu suġġetti għall-appell quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja limitatament għal punti ta' dritt6. Il-Qorti Ġenerali għalhekk qed taffaċċja l-parti l-
kbira tal-proċedimenti inklużi każijiet ta' natura partikolarment kumplessa b'ammont 
konsiderevoli ta' informazzjoni fattwali li trid tiġi kkunsidrata bħal kawżi dwar il-
kompetizzjoni jew l-għajnuna mill-Istat u l-kawżi li fil-fatt huma numerużi li jirreferu għal 
applikazzjonijiet għat-trademark Komunitarju. Il-Qorti tiġbed l-attenzjoni dwar in-numru li 
qed jiżdied ta' kawżi pendenti, minn 787 fl-2000 għal 1300 fl-2010 (+65%).

Il-Qorti tal-Ġustizzja teżamina żewġ possibilitajiet biex isolvi l-problema tal-ammont kbir 
ħafna ta' xogħol tal-Qorti Ġenerali: It-twaqqif ta' qorti speċjalizzata sabiex tieħu konjizzjoni 
ta' rikorsi f'oqsma speċifiċi7 u żieda fin-numru tal-Imħallfin8.
L-ewwel għażla ssemmiet mill-Qorti nnifisha fir-rigward tal-qasam tal-proprjetà 
intellettwali9. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja waslet għall-konklużjoni li żieda fin-numru ta’ Mħallfin hija għażla 
ħafna aħjar mill-kostituzzjoni ta’ qorti speċjalizzata fil-qasam tal-proprjetà intellettwali. 
Tibbaża ruħha primarjament fuq raġunijiet ta' effikaċja, urġenza u flessibilità.

                                               
1 Artikolu 19(2), it-tieni subparagrafu tat-TUE
2 Artikolu 19(2), it-tielet subparagrafu tat-TUE
3 Artikolu 254(1) tat-TFUE u Artikolu 48 tal-Istatut
4 Artikolu 256(1), l-ewwel subparagrafu tat-TFUE
5 Artikolu 51 tal-Istatut
6 Artikolu 256(1), it-tieni subparagrafu tat-TFUE
7 Skont l-Artikolu 257 tat-TFUE
8 Skont l-Artikoli 19(20 tat-TUE, 254(1) tat-TFUE u 48 tal-Istatut
9 dokument mibgħut lill-President tal-Qorti tal-Ġustizzja fit-22 ta' Diċembru 2009
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Skont dan ir-raġunament, l-effikaċja akbar imfittxija permezz tal-ispeċjalizzazzjoni tista' 
tintlaħaq bl-istess mod billi jinħolqu awli f'Qorti Ġenerali. Żieda fin-numru ta' Mħallfin u l-
ħatra tagħhom tieħu inqas żmien mit-twaqqif ta' tribunal ġdid. Fir-rigward tal-flessibilità, il-
Qorti tgħid li Qorti Ġenerali tista' faċilment tadatta r-riżorsi umani tagħha għall-ammont li 
jinbidel ta' kawżi f'oqsma differenti tal-kontroversji.

Il-Qorti Ġenerali tiġġustifika l-proposta tagħha li tinħoloq Qorti speċjalizzata b'dan il-mod: L-
idea tar-riforma tal-ġudikatura introdotta bit-Trattat ta' Nizza u kkonfermata bit-Trattat ta' 
Lisbona kienet li jintużaw qrati speċjalizzati biex sa fejn ikun possibbli jieħdu konjizzjoni ta' 
ta' kawżi fil-prim istanza. Azzjonijiet fil-qasam tal-proprjetà intellettwali huma idealment 
adattati għal trasferiment tal-ġurisdizzjoni favur qorti speċjalizzata ta' dan it-tip peress li dan 
il-qasam huwa speċifiku, omoġenju u ddefinit b'mod ċar. Dan it-tip ta' każijiet diġà għandu 
bħalissa post konsiderevoli fl-ammont globali ta' kawżi tal-Qorti Ġenerali, b'mod li 
jirrappreżenta madwar terz. L-Imħallfin, référendaires u uffiċjali, jekk ikunu magħżula għall-
għarfien espert tagħhom f'qasam partikolari, ikunu aktar produttivi, kemm f'termini ta' 
kwantità kif ukoll ta' kwalità. L-eżempju tat-Tribunal Ewropew għas-Servizz Pubbliku juri li 
żieda fil-produttività timxi id f'id ma' tnaqqis fl-ispiża. Żidied suċċessivi fin-numru ta' 
Mħallfin tal-Qorti Ġenerali ma jidhrux li huma soluzzjoni vijabbli għall-problema tal-ammont 
kbir ħafna ta' xogħol li se terġa' titfaċċa fil-ġejjieni.

Il-proposta tal-Qorti tal-Ġustizzja ma tittrattax il-kwistjoni ta' kif se jinħatru t-12-il Imħallef 
addizzjonali. Għalhekk tapplika r-regola ġenerali ta' "bi ftehim komuni bejn il-gvernijiet tal-
Istati Membri", li diġà ġiet ikkwotata aktar 'il fuq, jew ikollha tiddaħħal xi forma ta' sistema 
ta' rotazzjoni.

Possibilità oħra biex tittaffa t-tagħbija tal-Qorti Ġenerali tkun tikkonsisti fir-reservazzjoni ta' 
aktar tipi ta' azzjonijiet għall-Qorti tal-Ġustizzja minn dak li hu l-każ bħalissa, bi qbil mal-
Artikolu 51 tal-Istatut, peress li l-Qorti tal-Ġustizzja tidher li mhijiex mgħobbija żżejjed bl-
istess mod bħall-Qorti Ġenerali.

Ir-rapporteur għal opinjoni ma jridx jieħu pożizzjoni definittiva dwar il-proposta tal-Qorti li 
jiżdied in-numru ta' Mħallfin tal-Qorti Ġenerali qabel ma l-Kummissjoni tkun tat l-opinjoni 
tagħha.

E. L-introduzzjoni ta' "opinjoni kuntrarja" fil-Qorti tal-Ġustizzja

Opinjoni kuntrarja hija l-possibilità għal imħallef li jkollu opinjoni diverġenti dwar is-
sentenza prevista mill-maġġoranza tal-imħallfin jew dwar ir-raġunijiet li fuqhom tkun 
ibbażata, li jħabbar din l-opinjoni fid-deliberazzjonijiet u li jippubblikaha flimkien mas-
sentenza. Hija għalhekk eċċezzjoni għall-prinċipju tas-segretezza tad-deliberazzjonijiet. L-
idea li jkun hemm il-possibilità ta' opinjoni kuntrarja bħal din fil-proċeduri tal-Qorti tal-
Ġustizzja mhijiex ġdida. Madankollu ta' spiss kienet meqjusa bħala tabu. Għar-rapporteur 
għal opinjoni, hemm raġunijiet validi għalfejn għandu jiddaħħal dan l-istitut: L-ewwel nett, 
jeżisti f'numru konsiderevoli ta' Qrati Kostituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, aktar preċiżament 
f'disa' minnhom: id-Danimarka, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, il-Portugall, 
Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit, mingħajr ma tiġi kkontestata, mingħajr ma tiddisturba l-
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kolleġjalità tal-Qorti u mingħajr ma ddgħajjef ir-reputazzjoni tagħha. Jeżisti wkoll fil-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn huwa prattika komuni.

Opinjonijiet kuntrarji jippermettu lill-maġġoranza tal-imħallfin jagħtu r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħhom b'mod aktar ċar, koerenti u konvinċenti milli f'sentenza li tkun il-frott ta' 
kompromess kumpless. Ikunu għalhekk jistgħu jikkontribwixxu għall-kwalità tas-sentenza. 
F'każijiet fejn ikun hemm kwistjonijiet li jaqsmu l-popolazzjoni, bħal pereżempju każijiet ta' 
diskriminazzjoni, l-opinjonijiet kuntrarji jiżguraw li l-pubbliku jkun konxju mill-fatt li 
m'hemmx biss tweġiba waħda għall-kwistjoni li tkun quddiem il-Qorti, u li huma konċepibbli 
alternattivi li huma legalment sodi wkoll. Ikunu jistgħu b'dan il-mod jikkontribwixxu biex 
jikkalmaw kunflitti soċjali kbar.

Min-naħa l-oħra ma jkunx għaqli li l-opinjonijiet kuntrarji jiġu permessi għat-tipi kollha ta' 
proċeduri quddiem il-Qorti tal-Unjoni Ewropea. Għandhom ikunu limitati għall-Qorti tal-
Ġustizzja u anke hemmhekk għal kontroversji ta' prinċipju fejn l-opinjonijiet kuntrarji jkunu 
jistgħu jinfluwenzaw il-prattika ġudizzjarja u l-prinċipji ġenerali tad-dritt. Qed jiġi ssuġġerit li 
d-determinazzjoni tal-kategoriji ta' każijiet fejn l-opinjonijiet kuntrarji jkunu ammissibbli 
titħalla għar-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(9a) F'kawżi ta' importanza kbira 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, jiġifieri 
kawżi li jikkonċernaw kwistjonijiet 
fundamentali li jikkonċernaw l-ordni 
ġuridiku tal-Unjoni Ewropea, għandu 
jkun hemm il-possibilità li Mħallef 
iħabbar, matul id-deliberazzjonijiet tal-
Qorti, li jkun biħsiebu jagħti opinjoni 
kuntrarja fir-rigward tas-sentenza jew ir-
raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata, liema 
opinjoni għandha tiġi ppubblikata 
flimkien mas-sentenza. Din il-possibilità, 
li teżisti f'bosta qrati kostituzzjonali tal-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u fil-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, 
tiżgura li l-pubbliku jkun konxju mill-fatt 
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li ma teżistix tweġiba waħda għall-
kwistjoni li tkun quddiem il-Qorti, u li 
huma konċepibbli alternattivi legali sodi, 
u jistgħu għalhekk ikollhom influwenza 
fuq il-prattika ġudizzjarja fil-ġejjieni. Fl-
istess ħin, tippermetti lill-maġġoranza 
tagti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha 
b'mod ċar u dirett. L-esperjenza wriet li 
ma ddgħajjifx ir-reputazzjoni ta' dawk il-
qrati fejn tiġi segwita din il-prattika.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(10) Sabiex il-qrati speċjalizzati jkunu 
jistgħu jkomplu jiffunzjonaw b’mod 
sodisfaċjenti fl-assenza ta’ Mħallef li, 
għalkemm ma jkunx qed ibati minn 
diżabilità li titqies bħala totali, ma jkunx 
jista’ jipparteċipa fil-qtugħ tal-kawżi għal 
żmien twil, għandha tiġi prevista l-
possibbiltà li jiżdiedu Mħallfin ad interim 
ma’ dawn il-qrati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda għall-Artikolu 1 – punt 8.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

(4a) Il-paragrafu li ġej għandu jiżdied 
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mal-Artikolu 35:
"Fejn Imħallef ikun iddikjara, fid-
deliberazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, 
in-nuqqas ta' qbil tiegħu mas-sentenza li 
tkun se tingħata jew mar-raġunijiet li 
fuqhom tkun ibbażata dik is-sentenza, 
għandu jkun intitolat li jagħti opinjoni 
kuntrarja. Dik l-opinjoni għandha tiġi 
ppubblikata flimkien mas-sentenza. Ir-
regoli implimentattivi relatati mal-
ammissibilità, u l-proċedura dettaljata 
għall-għoti ta' opinjonijiet bħal dawn 
għandhom jiġu stipulati fir-Regoli ta' 
Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda għall-Premessa 9a (ġdida).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8

Abbozz tal-Qorti tal-Ġustizzja Emenda

8. Fl-Artikolu 62 c, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

imħassar

“Il-Parlament u l-Kunsill, li jaġixxu 
skond il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 257 TFUE, jistgħu jżidu 
Mħallfin ad interim mal-qrati speċjalizzati 
sabiex jissostitwixxu l-Imħallfin assenti li, 
għalkemm ma jkunux qed ibatu minn
diżabilità li titqies bħala totali, ma 
jistgħux, għal żmien twil, jipparteċipaw 
fil-qtugħ tal-kawżi. F’dan il-każ, il-
Parlament u l-Kunsill għandhom 
jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom l-
Imħallfin ad interim jinħatru, id-drittijiet 
u l-obbligi tagħhom, il-modalitajiet li 
jirregolaw l-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom u ċ-ċirkostanzi li fihom jieqfu 
jeżerċitaw tali funzjonijiet.”.
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Ġustifikazzjoni
Bħal ma jindika l-Artikolu 3 tal-Abbozz ta' Regolament relatat mal-Imħallfin ad interim 
(Regolament (QĠUE) 01923/2011), l-Imħallfin ad interim jeżerċitaw il-prerogattivi ta' 
Mħallef unikament fil-kuntest tat-trattament ta' kawżi li jkunu assenjati lilhom. Dan ifisser li 
jkunu jistgħu jwettqu biss dmirijiet strettament ġudizzjarji u ma jkunux intitolati li 
jipparteċipaw fl-amministrazzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jew fl-elezzjoni tal-
President tat-Tribunal jew tal-Presidenti tal-Awli. Ifisser ukoll li ma jkunux intitolati jaħtru l-
persunal tagħhom (Nota spjegattiva, paġna 2 tal-istess dokument). Dawn id-differenzi fit-
trattament jinvolvu l-periklu li jinħolqu żewġ klassijiet ta' mħallfin, xi ħaġa li tkun ta' ħsara 
għall-funzjonament tat-Tribunal.


