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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0827/2011 minn Gerhard Pollheide & Anita Brandt (Ġermaniżi), 
b’2 firem, dwar l-allegat ksur tar-Regolament 44/2001/KE dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet f’materji 
ċivili u kummerċjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti għandhom kumpanija fil-Ġermanja u oħra fi Spanja bl-iskop li joħolqu grupp 
ta’ artisti fi Spanja. Il-kumpanija Spanjola hi sid ta’ biċċa art fi Spanja. Fil-kuntest ta’ tilwim 
bejn il-pajjiżi ġirien, il-kumpanija Ġermaniża ttellgħet il-qorti fir-rigward ta’ din is-sjieda, 
minkejja li hi mhix is-sid legali. Ir-Regolament 44/2001/KE dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali jistabbilixxi l-
prinċipju li l-qrati tad-domiċilju taċ-ċittadini u l-kumpaniji huma kompetenti biex jaqtgħu 
sentenzi  f'każijiet ta' tilwim. F’dan il-każ, dawn ikunu l-qrati fil-Ġermanja. Il-petizzjonanti 
jallegaw li d-deċiżjonijiet tal-qrati Spanjoli – minbarra li dawn inqatgħu minn imħallef korrott 
– huma nulli u mingħajr effett. Huma ressqu każ fi Spanja kontra l-imħallef u l-pajjiż ġar. Il-
kawża għadha pendenti wkoll fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

2. Ammissibbiltà

Dikjarat ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Il-petizzjonanti donnhom qegħdin jilmentaw dwar ksur tar-Regolament 44/2001/KE1 dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, u 

                                               
1 ĠU L12, 16.01.2001, p.1.



PE483.588v01-00 2/2 CM\892908MT.doc

MT

l-applikazzjoni ħażina tiegħu. 
Ir-Regolament 44/2001/KE tat-22 ta’ Diċembru 2000 daħal fis-seħħ nhar l-1 ta’ Marzu 2002 
hu japplika b’mod dirett fl-Istati Membri kollha (jeżisti arranġament speċjali fir-rigward tad-
Danimarka). Ir-Regolament inter alia jirregola l-ġurisdizzjoni tal-qrati u, skont l-Artikolu 2 
tiegħu, il-persuni domiċiljati fi Stat Membru għandhom jiġu mħarrka quddiem il-qrati ta’ dak 
l-Istat Membru. Ir-Regolament japplika għal persuni fiżiċi kif ukoll għal persuni ġuridiċi (eż: 
kumpaniji). Id-domiċilju ta’ kumpanija jew ta’ persuna ġuridika hu fejn din għandha s-sede 
statutorja tagħha, l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju tagħha 
(Artikolu 60 tar-Regolament). Il-ġurisdizzjoni speċjali hi regolata bl-Artikoli 5-7 tar-
Regolament li jistabbilixxi ġurisdizzjoni alternattiva għar-regola ewlenija i.e. id-domiċilju tal-
konvenut. Il-ġurisdizzjoni esklussiva hi regolata bl-Artikolu 22 tar-Regolament. Skont dan 
Artikolu tal-aħħar, f’każijiet ta’ tilwim dwar drittijiet in rem fi proprjetajiet immobbli jew 
kirjiet ta’ proprjetajiet immobbli l-qrati tal-Istat Membru fejn tkun tinsab il-proprjetà 
għandhom ġurisdizzjoni esklussiva. Id-drittijiet in rem jinkludu talbiet bħal talbiet fir-rigward 
tal-limiti, il-kontenut, is-sjieda jew il-pussess ta’ proprjetà immobbli u l-protezzjoni ta’ dawn 
id-drittijiet. 

Mill-fatti deskritti fil-petizzjoni jidher li l-każ ta’ tilwim li jirreferu għalih il-petizzjonanti 
jikkonċerna s-sjieda tal-biċċa art fi Spanja. Għalhekk, skont l-Artikolu 22 tar-Regolament, 
jidher li l-ġurisdizzjoni esklussiva fil-każ preżenti hi tal-qrati Spanjoli. Għalhekk, il-qrati 
Spanjoli applikaw ir-regoli ġurisdizzjonali tar-Regolament b’mod korrett. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni favur il-petizzjonant. 


