
CM\829518MT.doc PE448.707v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

2.9.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1778/2009, imressqa minn H.M., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar 
ir-rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li fir-Repubblika Ċeka s-sentenzi legali jistgħu jinxtraw billi persuna 
tikkorrompi mħallfin korrotti. Dawn is-sentenzi mbagħad għandhom jiġu rikonoxxuti u 
infurzati f’pajjiżi oħra tal-UE. Bħala eżempju, huwa jsemmi ċerti tranżazzjonijiet ta’ negozju 
minn ċittadini Ġermaniżi li huma legali fil-Ġermanja iżda li ġew ‘interpretati mill-ġdid’ minn 
imħallef Ċek bħala illegali u li jistgħu jkunu kkastigati b’dak li l-petizzjonant iqis bħala 
sanzjonijiet arbitrarji. Il-qrati u l-awtoritajiet legali l-oħra huma obbligati li jirrikonoxxu u 
jinfurzaw dawn is-sentenzi għalkollox. Il-petizzjonant innifsu kien vittma ta’ din il-prattika, 
billi kien ordnat mill-qorti Ċeka biex iħallas EUR 300 000 f’manteniment. Għaldaqstant hu 
qed jitlob li ssir reviżjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea sabiex is-sentenzi miksuba permezz tat-
tixħim ta’ mħallfin korrotti f’pajjiżi oħra ma jkollhomx bżonn jibqgħu jiġu rikonoxxuti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Ġermaniż, jiddeskrivi b’mod dettaljat każ tal-liġi ċivili u ta’ 
dik kriminali, fejn il-qrati Ċeki ħadu deċiżjonijiet li fl-opinjoni tiegħu huma arbitrarji u 
inkompatibbli mal-istat tad-dritt. Għalhekk, huwa jargumenta li tali deċiżjonijiet 
m’għandhomx jiġu rikonoxxuti fi Stati Membri oħra.
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Fir-rigward tal-każ tal-liġi ċivili, il-petizzjonant isostni li qorti Ċeka ordnatlu jħallas kważi 
EUR 300 000 lill-ex mara tiegħu għall-manteniment u spejjeż. Skont il-petizzjonant, l-ex 
mara tiegħu mbagħad talbet li din id-deċiżjoni Ċeka tiġi eżegwita fil-Ġermanja. Permezz tal-
avukat tagħha hija allegatament talbet ukoll li jsir tiftix fl-appartament tal-ġenituri tal-
petizzjonant. Aktar minn hekk, fl-ilment tiegħu l-petizzjonant jindika li huwa talab lill-qrati 
Ċeki biex jitnaqqas il-manteniment. Huwa ma ta l-ebda evidenza dokumentata dwar dawn il-
proċedimenti fil-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka, u anqas ma pprovda dettalji dwar ir-riżultat 
tagħhom.

Il-parti tal-liġi kriminali tal-petizzjoni tirrigwarda l-eżekuzzjoni ta’ sentenza Ċeka ta’ kustodja 
fil-Ġermanja. F’dan il-każ kriminali ċittadin Ġermaniż ieħor ġie kkundannat fir-Repubblika 
Ċeka u ngħata sentenza għall-ħabs ta’ ħames snin għal diversi offiżi ekonomiċi. Il-qorti 
Ġermaniża tal-Prim’Istanza ddeċidiet li s-sentenza Ċeka ta’ kustodja tista’ tkun eżegwita fil-
Ġermanja skont il-Liġi Ġermaniża dwar l-Għajnuna Legali Internazzjonali f’Materji 
Kriminali (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen). Din id-deċiżjoni ġiet 
ikkonfermata mill-Kammergericht hekk kif sar l-appell. F’Settembru 2009, iċ-ċittadin 
Ġermaniż l-ieħor ressaq ilment kostituzzjonali quddiem il-Qorti Kostituzzjonali Federali. Id-
dokumenti li huma mehmużin mal-ilment ma fihom l-ebda informazzjoni dwar ir-riżultat ta’ 
dan l-ilment kostituzzjonali.

Għall-bidu, il-petizzjonant stieden lill-Ombudsman Ewropew biex jintervieni fil-każ tiegħu. 
Billi l-ilment tal-petizzjonant ma jaqax fl-ambitu tal-mandat tal-Ombudsman, dan intbagħat 
lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fil-qasam tal-liġi ċivili, l-objettiv tal-Unjoni Ewropea, skont ċerti salvagwardji, huwa li d-
deċiżjonijiet li nqatgħu fi Stat Membru jkunu jistgħu jiġu rikonoxxuti u infurzati direttament 
fl-Istati Membri l-oħra. Mid-deskrizzjoni li ta l-petizzjonant tal-ordni Ċeka mhuwiex ċar jekk 
l-ammont inkwistjoni jirrigwardax talba li toriġina mil-likwidazzjoni u d-diviżjoni tar-reġim 
tal-proprjetà matrimonjali jew inkella jirrappreżentax arretrati ta’ manteniment kif isemmi l-
petizzjonant. Jekk din l-ordni tirrigwarda l-likwidazzjoni u d-diviżjoni tar-reġim tal-proprejtà 
matrimonjali, bħalissa m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam li hija rregolata 
mil-liġi nazzjonali u mill-konvezjonijiet internazzjonali. Għaldaqstant, il-liġi tal-UE tirregola 
l-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Istati Membri fi kwistjonijiet li jirrigwardaw l-obbligi tal-
manteniment. L-Artikolu 5(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/20011 joffri l-
possibilità li l-kreditur tal-manteniment ifittex lid-debitur tal-manteniment quddiem il-qrati ta’ 
fejn il-kreditur ikollu domiċilju jew residenza abitwali biex jikseb il-manteniment, jekk id-
debitur ma jissodisfax l-obbligi tal-manteniment tiegħu b’mod volontarju. Sentenza maħruġa 
minn dawn il-qrati se tiġi rikonoxxuta u infurzata f’kull Stat Membru ieħor abbażi tar-regoli 
stipolati fir-Regolament imsemmi hawn fuq. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 
jipprovdi sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku u sistema ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekuzzjoni 
fejn tali dikjarazzjoni tingħata hekk kif jiġu ssodisfati ċerti rekwiżiti formali.  L-Artikoli 34 u 
35 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 stabbilixxew il-bażi għan-nonrikonoxximent 
ta’ sentenza maħruġa fi Stat Membru ieħor. Fl-istadju tal-appell, il-qorti fejn jitressaq l-appell 
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tista’ tirrifjuta jew tirrevoka dikjarazzjoni ta’ infurzar għall-istess raġunijiet bħal dawk li 
jistgħu jipprevienu r-rikonoxximent ta’ sentenza maħruġa fi Stat Membru ieħor. Il-liġi tal-UE 
ma tirregolax il-liġi sostantiva li tistipola l-kundizzjonijiet għall-manteniment jew għall-
proċedura attwali tal-infurzar. Dawn il-kwistjonijiet huma rregolati mil-liġijiet nazzjonali ta’ 
kull Stat Membru. Jekk wieħed jassumi li l-ordni Ċeka tirrigwarda l-manteniment, mill-
informazzjoni provduta mill-petizzjonant m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-awtoritajiet Ċeki 
jew Ġermaniżi applikaw il-liġi tal-UE b’mod żbaljat f’dan il-każ.

Fir-rigward tar-referenza tal-petizzjoni għall-materji tal-ġustizzja kriminali, wieħed għandu 
jinnota li l-petizzjonant ma jidhirx li huwa direttament affettwat mill-proċedimenti dwar l-
eżekuzzjoni tas-sentenza ta’ kustodja fil-Ġermanja imposta fuq persuna oħra fir-Repubblika 
Ċeka. Fil-fatt, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja kriminali taqa’ primarjament fl-ambitu tal-
Istati Membri u mhux f’dak tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, ir-rikonoxximent reċiproku u l-
eżekuzzjoni tas-sentenzi ta’ kustodja fl-UE se jiġu rregolati mil-liġi tal-UE skont id-Deċiżjoni 
ta’ Qafas tal-Kunsill 2008/909/JHA tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu sentenzi jew 
miżuri ta’ kustodja li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà għall-finijiet tal-eżekuzzjoni tagħhom fl-
Unjoni Ewropea. Billi l-Ġermanja għadha ma ttrasponietx din id-Deċiżjoni ta’ Qafas fil-liġi 
domestika, ħaġa li hija obbligata tagħmel sal-5 ta’ Diċembru 2011 biss, il-proċedimenti fil-
Ġermanja li jirrigwardaw l-eżekuzzjoni tas-sentenza ta’ kustodja imposta fir-Repubblika Ċeka 
(għadhom) mhumiex soġġetti għal-liġi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ma jitqisux mill-
entitajiet tal-UE. Madankollu, għandu jiġi indikat li l-Istati Membri kollha tal-UE huma 
obbligati jwettqu proċedimenti kriminali pjuttost konformi mal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u li l-ewwel u qabel kollox hija r-responsabilità 
tal-qrati tal-Istati Membri li jiżguraw li l-proċedimenti kriminali jikkonformaw mal-istandards 
tal-KEDB.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta, jista’ jagħti l-każ li jew iż-żewġ każijiet deskritti mill-
petizzjonant m’għandhomx rabta mal-liġi tal-UE eżistenti jew inkella, jekk wieħed jassumi li 
r-regoli tal-UE li jirrigwardaw dawn it-talbiet għall-manteniment kienu applikabbli, m’hemm 
l-ebda indikazzjoni li kien hemm xi applikazzjoni żbaljata ta’ dawn ir-regoli mill-awtoritajiet 
tal-Istati Membri.


