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1. Introduzzjoni.

Bħalissa hawn diversi strumenti fil-livell tal-UE bħalma hu l-Proċediment Ewropew għal 
Talbiet Żgħar, il-Proċedura Ewropea dwar Ordni ta’ Ħlas, it-Titolo Eżekuttiv għall-Krediti 
mhux Kontestati. Minkejja li dawn jħaffu r-rikonoxximent tas-sentenzi dwar l-irkupru tal-
krediti transfrontaljieri, fadal ħafna xi jsir f’dak li għandu x’jaqsam mal-miżuri tranżitorji.

Hu stmat, fil-fatt, li kull sena madwar 2.6% tal-fatturat annwali tal-kumpanniji Ewropej 
jintilef fi krediti insoluti. Il-frammentazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali f’materja ta’ 
rkupru tal-krediti tippermetti lid-debitur jisposta faċilment flusu minn kont bankarju ta’ Stat 
Membru f’ieħor. 

Kif ġie evidenzjat mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea1, is-sitwazzjoni attwali hi 
kkaratterizzata minn erba’ problematiċitajiet:

 il-kondizzjonijiet għall-emissjoni ta’ mandat ta’ sekwestru kawtelatorju kontra kontijiet 
bankarji jvarjaw bil-bosta bejn l-Istati Membri2;

 il-possibilità tal-ksib ta’ tagħrif dwar fejn ikun jinstab il-kont bankarja tad-debitur mhix 
prevista min-naħa ta' bosta Stati Membri;

 il-kostijiet għall-ksib u għall-eżekuzzjoni ta' sekwestru kawtelatorju fuq il-kontijiet 
bankarji fil-każijiet transfrontaljieri s-soltu huma ogħla milli fil-każijiet nazzjonali;

 id-diverġenzi bejn il-proċedimenti nazzjonali ta’ eżekuzzjoni u d-durata rispettiva 
tagħhom jirrappreżentaw xkiel kbir għall-kredituri.

Bħala soluzzjoni għall-problematiċi msemmijin, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-
adozzjoni ta’ Regolament li għandu l-objettivi li jdaħħal strument ġudizzjarju ġdid ta’ natural 
kawtelatorja jismu EAPO (Mandat Ewropew għas-Sekwestru Kawtelatorju fuq kontijiet 
bankarji), li jkun alternattiva għall-proċedimenti nazzjonali. Il-Kummissjoni tistma li l-użu 
tal-miżura proposta tista' tippermetti lill-kumpanniji jiġbru sa 600 miljun ewro ta' krediti 
insoluti3.

Il-ħsieb ewlieni tal-Kummissjoni hu li tiżgura “effett sorpriża” veru u proprju fit-twettiq tal-
MESK, b'mod li jkun impedit lid-debitur li jirtira jew jittrasferixxi somom miżmumin 
f'kontijiet bankarji oħrajn li jkunu jinsabu fi Stat differenti minn dak tal-proċediment. Għal 
dan il-fini, il-proposta tipprevedi li l-proċedura Ewropea tkun aċċessibbli wkoll qabel l-
otteniment ta’ titolu eżekuttiv fl-Istat Membru fejn ikun jinsab id-debitur4 u li l-EAPO ikun 
trażmess fi proċedura ex parte, jiġifieri mingħajr il-prevju smigħ tad-debitur5.
                                               
1 Ara Rapport dwar il-Proposta għal Regolament (COM(2011)445, p3).
2 Il-mandat ta' sekwestru kawtelatorju ma jirrappeżentax kunċett universali fis-sistema ġuridika tal-Unjoni. Anzi, 
jeżistu diversi miżuri tranżitorji fil-varji ordinamenti, li jmorru minn strumenti ġenerali, bħalma huma l-
inġunzjonijiet (l-Irlanda) jew mandati (id-Danimarka), għal strumenti partikolari bħalma hu l-Mandat ta' 
Sekwestru (Malta). F’dan is-sens, wieħed għandu jara l-analiżi komparattiva tal-proċeduri nazzjonali għall-ksib 
ta’ mandat ta’ sekwestru, magħmula mis-CSES fi studju kkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea u 
ppubblikat fl-2011: "Study for an Impact Assessment  on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank 
Accounts" (pp. 70-85).
3 Ara Valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni fuq il-proposta ta’ Regolament (p. 35), aċċessibbli minn dan il-
link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
4 Artikolu 5 (Aċċessibilità).
5 Art. 10 (Proċedura ex parte).
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2. Analiżi tal-miżuri prinċipali tal-proposta.

2.1. Definizzjonijiet

 “Kwestjoni b’implikazzjonijiet transnazzjonali” (Art. 3).

Il-proposta ineżami, fid-definizzjoni fl-ambitu tal-applikazzjoni tar-Regolament, tipprevedi li 
l-kwestjoni dejjem ikollha implikazzjonijiet transnazzjonali 'ħlief jekk il-qorti li quddiemha 
jitressaq rikors għal EAPO, il-kontijiet bankarji li jridu jiġu ppreżervati skont l-ordni kif ukoll 
il-partijiet ikunu stabbiliti jew domiċiljati fl-istess Stat Membru’. 

Għall-fini tat-tkabbir taċ-ċertezza tad-dritt, ir-Rapporteur huwa ta’ fehma li jkun opportun li 
tkun ivvalutata inverżjoni tal-preżunzjoni, li tinsab fl-imsemmija dispożizzjoni, u li jingħad li 
“kwestjoni jkollha implikazzjonijiet transnazzjonali fil-każ li fih id-debituri jkollhom id-
domiċilju tagħhom u/jew il-kontijiet bankarji li fuqhom hu intiż li jsir is-sekwestru 
kawtelatorju permezz tal-mandat ikunu jinsabu fi Stat Membru li ma jkunx dak tal-awtorità 
ġudizzjarja adita għall-finijiet tal-ħruġ tal-EAPO". 

 “Kont bankarju” (Art. 4, par. 1).

Ir-Rapporteur hu tal-fehma li l-inklużjoni tal-“istrumenti finanzarji” fid-definizzjoni ta' "kont 
bankarju" tista' twassal għal diversi problemi fil-każ li jkun hemm telf ta' mgħaxijiet 
immaturati. F’dan is-sens, l-artikolu 26 paragrafu 3 jipprevedi li l-valur tal-istrumenti 
finanzjarji jkun determinat b’riferiment għar-rata relattiva fis-suq li tkun applikabbli dakinhar 
tal-implementazzjoni. 

Il-paragrafu 4, li jiġi wara, jiddisponi li “meta l-munita tal-fondi miżmuma fil-kont ma tkunx 
l-istess bħal dik li fiha tkun inħarġet l-EAPO, il-bank għandu jikkonverti l-ammont skont ir-
rata tal-kambju uffiċjali fil-jum tal-implimentazzjoni”. Dawn is-soluzzjonijiet jistgħu jġibu 
magħhom il-problemi u jkunu leżivi għall-interessi tad-debitur, billi l-valur tal-istrumenti 
finanzjarji jkun espost għar-riskju tal-kambju minħabba fil-fluttwazzjonijiet tar-rati tas-suq. 
Għal dan il-għan, jeħtieġ li l-bank ikun eżonerat minn kull responsabilità f’dan il-meritu jew 
aħjar minn hekk, fħall-fini li l-proċedura tkun anqas kumpless, jiġi limitat l-oġġett tas-
sekwestru kawtelatorju għall-flus kontanti biss.

 “Kreditu” (Art. 4, par. 7).

Ir-Rapporteur hu tal-fehma li d-definizzjoni ta’ “kreditu” li tinsab fil-proposta għandha 
titwessa’ għall-fini li tkun speċifikata n-natura tiegħu. Għal dan il-fini, riferiment espliċitu 
għar-rekwiżiti tal-likwidità u tal-eżiġibilità jista’ jippermetti li tkun iddeterminata aħjar il-
fondatezza tal-kreditu vvantat u tevita d-difformitajiet inmeritu għall-interpretazzjoni tan-
natura tal-kreditu li fuq il-bażi tiegħu l-imħallef jintalab joħroġ l-EAPO.

2.2. Bilanċjament tal-jeddijiet tad-debitur u tal-kreditur.

Minkejja n-neċessità li jkun issalvagwardjat l-effett tas-sorpriża permezz tal-proċedura ex 
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parte għall-ħruġ tal-EAPO, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li t-tenur ta’ xi dispożizzjonijiet 
jeħtieġ li jiġi rivedut għall-fini li jsir bilanċjament korrett bejn il-jeddijiet tal-kreditur u dawk 
tad-debitur. Il-proposta donnha, fil-fatt, eċċessivament żbilanċjata favur ir-rikorrent u ma 
toffri l-ebda garanzija neċessarja għall-mitigazzjoni tan-natura potenzjalment drakonjana tal-
EAPO.

F’dan is-sens, ir-Rapporteur iqis li hu opportun li jkunu vvalutati xi modifiki għall-proposta 
ta' Regolament, li jkunu jippermettu li tisħiħ tal-protezzjoni tad-debitur fil-każ ta' "abbuż" 
possibbli tal-proċedura min-naħa tal-kreditur. Skont ir-Rapporteur, tali modifiki jistgħu 
jirrigwardaw aspetti konċernanti l-mezzi tal-prova (Art. 11) u l-modalitajiet tal-eżekuzzjoni 
(Art. 16 u Art. 17), għall-fini li jissaħħew il-jeddijiet tad-debitur, filwaqt li jibqa’ mhux 
mibdul l-effett tas-sorpriża ggarantit mill-proċedura ex parte.

Meta jqis l-analiżi hawn magħmula, ir-Rapporteur iqis li hija awspikabbli l-introduzzjoni ta’ 
dispożizzjoni li tkun tipprevedi, f’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, il-fakultà 
għall-awtorità ġudizzjarja li tkun tista’ tiddisponi mill-konvokazzjoni tal-konvenut biex tikseb 
aktar tagħrif1, li jkun jippermetti valutazzjoni aktar bir-reqqa tal-fondatezza tal-istanza. Fl-
istess waqt, fil-każ li fih il-komparizzjoni tad-debitur tista’ tippreġudika s-sodisfaċiment tal-
kreditur u l-awtazzjoni konkreta tal-provvediment, l-imħallef jista’ jipproċedi inaudita altera 
parte għall-akkoljiment jew ir-riġett tal-istanza. 

Inmeritu għall-modalitajiet tal-eżekuzzjoni, l-artikolu 16 jagħmel riferiment għat-tagħrif kollu 
“sabiex il-bank jew banek jidentifikaw dak il-konvenut”. F’dan is-sens, ir-Rapporteur iqis li 
d-dettalji li jissemmew fil-punti iii) u iv) tal-imsemmi artikolu, jiġifieri d-data ta’ twelid, in-
numru tal-identità nazzjonali jew tal-passaport jew in-numru tal-iskrizzjoni fir-reġistru tal-
persuni ġuridiċi, għandhom dejjem ikunu kkomunikati għall-fini li jkun mgħolli l-livell ta' 
informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-kont tad-debitur, u b'konsegwenza ta' hekk 
jogħla l-livell ta' protezzjoni tal-jeddijiet tal-istess. Tali dispożizzjoni tkun tippermetti, barra 
minn dan kollu, identifikazzjoni malajr u ċerta tal-kont tad-debitur. 

Fil-każ li fih il-kreditur ma jkunx jiddisponi mill-informazzjoni rikjesta, skont it-termini tal-
artikolu 17, huwa possibbli li jkun jista’ jitlobha mingħand l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ eżekuzzjoni. Din il-possibilità tirrappreżenta sitwazzjoni probabbli għall-aħħar li 
tista’ iżda twassal b’mod faċli wisq lill-kreditur jafferma b’mod ġeneriku li l-konvenut 
għandu kont fi Stat Membru partikolari. 

Inlinja mal-parir espress mill-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data2, ir-Rapporteur 
jipproponi li jkun hemm valutazzjoni ta’ xi modifiki maħsubin li jirregolaw u li jiċċirkosrivu 
r-rikjesta u l-otteniment ta’ tagħrif fuq il-kont bankarju tal-konvenut għal dawk effettivament 
neċessarji għall-identifikazzjoni tal-konvenut u l-kontijiet tiegħu. F'dan is-sens, il-
formulazzjoni tal-artikolu 17 paragrafu 23 tirriżulta eċċessivament ġenerika u tista’ twassal 

                                               
1 Il-prinċipju tal-preżentata tal-osservazzjonijiet huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-ordinamenti 
ġuridiċi tal-Istati Membri.
2 Ara Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data; Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, C 
373/4 (21/12/2011).
3 Fejn ir-rikorrent ma għandux l-informazzjoni kollha dwar il-kont meħtieġa skont l-Artikolu 16, dak ir-rikorrent 
jista' jitlob li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni tikseb l-informazzjoni neċessarja. Rikjesta 
bħal din, li trid tiġi ppreżentata mad-domanda tal-EAPO, ”għandu jinkludi l-informazzjoni kollha disponibbli 
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għad-divulgazzjoni ta' tagħrif la pertinenti u lanqas rilevanti fl-ambitu tal-proċediment bħalma 
hi r-rivelazzjoni tas-sigrieti bankarji.

2.3. Kostijiet derivanti mill-applikazzjoni tal-proċedura.

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li l-pagament jew ir-rimborż tal-kostijeit ta' 
attwazzjoni tal-EAPO, sostnuti mill-banek, ikunu dixxiplinati mid-dispożizzjonijiet tad-dritt 
nazzjonali (Art. 30, par.1 ). Fid-dawl tad-diversità fl-ordinamenti nazzjonali, previżjoni ta’ 
dan it-tip tissogra tipprovoka għamliet ta’ diskriminazzjoni b’dannu għall-istituti ta’ kreditu, li 
għalihom mhux previst l-imsemmi risarċiment. 

Huwa innegabbli li l-proċedura proposta tikkomporta użu ta’ riżorsi umani u ekonomiċi, li l-
onerosità tagħhom ma tistax tkun eskluża f’kunsiderazzjoni tal-fatt li ma jkunx persegwit 
interess pubbliku, ukoll dak tal-privati singoli. Fid-dawl ta’ dan kollu, ir-Rapporteur iqis li hu 
opportun li l-artikolu 30 jindika dispożizzjonijiet espliċiti u armonizzati għall-pagament tal-
kostijiet sostnuti mill-banek kif ukoll iż-żmien u l-modalitajiet relattivi.

3. Konklużjonijiet.

Ir-Rapporteur hu tal-fehma li l-EAPO jirrappreżenta strument essenzjali għall-kontribuzzjoni 
għall-iżvilupp tas-suq intern, li fl-istess waqt jiffaċilita t-tranżazzjonijeit kummerċjali 
transfrontaljieri. Bħalissa, infatti, huwa ferm aktar kumpless u għali għalih li jikseb miżuri 
proviżorji sabiex jippreżerva l-assi tad-debitur tiegħu li jkunu jinsabu barra mill-pajjiż. Aċċess 
malajr u faċli għal dawn il-provvedimenti kawtelari ħafna drabi huwa kruċjali sabiex jiġi 
żgurat li d-debitur ma jkunx neħħa jew iddissipa l-assi tiegħu sal-mument meta l-kreditur ikun 
kiseb u eżegwixxa sentenza fil-kawża għall-meritu. 

Premessa l-importanza tal-provvediment u fid-dawl ta’ dak li ġie illustrat, ir-Rapporteur 
jistieden li ssir riflessjoni ulterjuri fuq liema huma l-miżuri eżatti li r-regoli inmaterja 
għandhom jirregola b’mod opportun u jistenna b’interess id-dibattitu approfondit li se jsir fix-
xhur li ġejjin.

                                                                                                                                                  
għar-rikorrent dwar il-konvenut u l-kontijiet bankarji tal-konvenut” (Art. 17, par. 2).


