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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1790/2009, imressqa minn Antony Christev, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, b’firma oħra, dwar in-nuqqas ta’ infurzar ta’ sentenza tal-qorti 
rigward kumpens għal proprjetà f’Sofija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet muniċipali f’Sofija jirrifjutaw li jħallsu l-kumpens 
għal proprjetà li hu u l-kofirmatarju ngħataw mill-awtoritajiet legali kompetenti fl-2002. 
F’dan ir-rigward huwa jirreferi wkoll għal numru ta’ sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem f’kawżi simili. Il-petizzjonant jemmen li l-imġiba tal-awtoritajiet tmur kontra d-
dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar ġuriżdizzjoni u 
rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali u r-Regolament (KE) 
Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal 
talbiet mhux kontestati, u għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar il-ġuriżdizzjoni u 
r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali jipprovdi l-qafas 
bażiku għal tilwim legali transkonfinali fl-Unjoni Ewropea, u jiddetermina liema qrati huma 
kompetenti f’każ partikulari, u kif is-sentenzi maħruġa fi Stat Membru jistgħu jiġu 
rikonoxxuti fi Stat ieħor. 
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Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 805/2004 li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal 
talbiet mhux kontestati ilu japplika mill-2005, u jipprovdi sistema fejn ċertifikat (l-ordni ta’ 
infurzar) jakkumpanja sentenza nazzjonali u jippermettilha li tkun eżegwita fi Stat Membru 
ieħor. 

Ikun xieraq li jitqies li ż-żewġ Regolamenti msemmija għandhom x’jaqsmu ma’ tilwim 
transkonfinali u mhux ma’ każijiet li huma purament interni għal Stat Membru wieħed, kif 
jidher li hu l-każ tal-petizzjonant. Barra minn hekk, l-istrumenti tal-UE dwar ir-rikonoxximent 
u l-infurzar transkonfinali fi kwistjonijiet ċivili ma jkoprux l-infurzar – li huwa kompetenza 
tal-liġi nazzjonali.

F’dawn iċ-ċirkustanzi l-Kummissjoni ma jidhrilhiex li kien hemm ksur tal-liġi tal-UE u 
għaldaqstant ma tistax tintervieni.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fl-10ta’ Ġunju 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti sostnew li kien hemm ksur tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 
dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali 
u r-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq Ordni 
Ewropew ta’ Infurzar għal talbiet mhux kontestati, minn awtoritajiet tal-belt ta’ Sofija li ma 
kinux obdew is-sentenza tal-qorti Bulgara li reġgħet rendiethom sidien ta’ ċerta biċċa art. Il-
Kummissjoni fakkret li r-Regolamenti msemmija ma nkisrux peress li ma japplikawx għal 
kawżi domestiċi, iżda biss għal dawk b’karattru transkonfinali. Il-petizzjoni ngħalqet. Reġgħet 
infetħet wara ittra tal-petizzjonant tat-12 ta’ Jannar “wara informazzjoni sostanzjali ġdida”. 
F’din l-ittra, il-petizzjonant jirreferi għal sensiela ta’ sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
li fihom il-Qorti fakkret il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali b’rabta mad-dritt li wieħed ikollu l-pussess ta’ proprjetà u jiddisponi minnha. 
Barra minn hekk, huwa jfakkar kawża reċenti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
“Kehaya vs. il-Bulgarija”, li kienet tirrigwarda l-infurzar ta’ sentenza tal-qorti minn 
awtoritajiet pubbliċi. Ifakkar lill-Kummissjoni Ewropea wkoll fir-rapporti ta’ progress dwar 
il-Bulgarija u l-Grupp ta’ Stati Kontra l-Korruzzjoni (GRECO), li jikkritikaw lill-Bulgarija 
minħabba nuqqasijiet fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. U fl-aħħar mill-aħħar, huwa fakkar l-
Artikolu 17 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-petizzjonant iqajjem kwistjonijiet relatati mar-rispett tad-dritt għall-proprjetà, l-infurzar ta’ 
sentenzi u l-korruzzjoni. Il-kwistjoni tal-infurzar ta’ sentenzi fl-Istat Membru li fih ikunu 
nħarġu mhijiex irregolata mil-liġi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea jħalli din il-kwistjoni fil-kompetenza tal-Istati Membri. Skont l-Artikolu 51 
tal-Karta, id-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw għall-Istati Membri biss meta jkunu qed 
jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. Peress li l-fatti deskritti ma seħħewx b’rabta mal-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, wieħed ma jistax isostni l-argument tal-ksur tal-Karta.

Fejn tidħol il-każistika kkwotata tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, din mhix rilevanti għal dan 
il-każ. Fil-Kawża C-264/78 Valsabbia, li kienet tikkonċerna deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 
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imposti fuq intrapriżi minħabba l-ksur tal-liġi Komunitarja, il-Qorti warrbet l-argument dwar 
ksur tad-dritt għall-proprjetà kif stabbilit fl-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem. B’mod simili fil-Kawża C-44/79 Haur, il-Qorti rrifjutat li tirrikuża 
d-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-projbizzjoni temporanja li wieħed iħawwel xitel tad-
dwieli, abbażi tad-dritt għall-proprjetà. Iż-żewġ kawżi kienu relatati ma’ deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni, jiġifieri l-liġi tal-Unjoni (dakinhar: il-liġi Komunitarja), u dan mhux il-każ fis-
sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant.

B’konsegwenza ta’ dan, abbażi tal-fatti u l-istqarrijiet ippreżentati, il-Kummissjoni hija tal-
fehma li f’dan il-każ, l-ebda azzjoni legali ma tista’ tittieħed fil-livell tal-UE. Jista’ jkun li l-
petizzjonant ikun jixtieq jikkunsidra li jressqu quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem wara li jkun eżawrixxa r-rimedji nazzjonali kollha.


