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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1093/2012, imressqa minn A.D., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
talba biex il-kumpaniji li mhumiex fl-UE ikollhom status legali fl-UE, jekk 
jixtiequ jagħmlu l-kummerċ fi ħdan il-konfini tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jissuġġerixxi leġiżlazzjoni li tobbliga kumpaniji li mhumiex fl-UE biex 
jistabbilixxu entità legali fi ħdan l-UE jekk jagħmlu l-kummerċ fi ħdan il-konfini tagħha. 
Huwa jirreferi għal żewġ kumpaniji Svizzeri li jbiegħu servizzi tal-ivvjaġġar. Huwa għadda 
mill-esperjenza li l-ilmenti kontra waħda minnhom ma setgħux jiġu segwiti fil-pajjiż ta’ 
residenza tiegħu minħabba li l-kwartieri ġenerali legali kienu barra mill-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u 
rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali jistabbilixxi regoli 
dwar l-aċċess għall-qrati tal-UE f’każijiet transkonfinali.
Ir-regola ġurisdizzjonali ġenerali skont ir-Regolament hija d-domiċilju tal-konvenut.
Għalhekk, il-kumpaniji tal-UE, domiċiljati fl-UE, għandhom jiġu mfittxa bil-qorti fl-Istat 
Membru ta’ domiċilju tagħhom. Huma stabbiliti regoli ġurisdizzjonali protettivi għall-
konsumaturi, l-impjegati u, fil-kuntratti ta’ assigurazzjoni, id-detenturi tal-polza, l-assigurat 
jew il-benefiċjarju, li jippermettulhom li jfittxu lill-parti l-oħra tal-kuntratt fil-qrati tal-post 
fejn il-parti l-anqas b’saħħitha tkun domiċiljata.
Dispożizzjonijiet ekwivalenti huma stabbiliti fil-Konvenzjoni tal-2007 dwar il-ġurisdizzjoni u 
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r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (il-Konvenzjoni 
ta’ Lugano) li l-UE, l-Islanda, in-Norveġja, l-Isvizzera u d-Danimarka huma partijiet minnha.
Għalhekk, jekk il-kumpanija hija domiċiljata fl-Islanda, fin-Norveġja jew fl-Isvizzera, il-
possibbiltà ta’ aċċess għall-qrati Ġermaniżi għal attur Ġermaniż f’azzjoni kontra tali 
kumpanija tkun regolata mill-Konvenzjoni ta’ Lugano li, bħala r-Regolament, tipprevedi 
regola ġurisdizzjonali ġenerali tad-domiċilju tal-konvenut.

Ir-regoli ta’ ġurisdizzjoni tar-Regolament bħalissa (b’xi eċċezzjonijiet) ma japplikawx meta l-
konvenut ikun domiċiljat barra mill-UE, u f’dawn il-każijiet ir-Regolament jirreferi għal-liġi 
nazzjonali (l-hekk imsejħa “ġurisdizzjoni residwa”). Fl-UE, ir-regoli nazzjonali dwar il-
ġurisdizzjoni għal konvenuti minn pajjiżi terzi jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri. Għalhekk, 
il-possibbiltà li tfittex bil-qorti fil-Ġermanja l-kumpanija domiċiljata barra mill-UE tiddependi 
fuq ir-regoli ġurisdizzjonali nazzjonali Ġermaniżi. Kif diġà msemmi, jekk il-kumpanija hija 
domiċiljata fl-Islanda, fin-Norveġja jew fl-Isvizzera, tapplika l-Konvenzjoni ta’ Lugano.

Ir-Regolament, madankollu, jipprevedi regola ta’ ġurisdizzjoni bbażata fuq id-domiċilju tal-
fergħa, l-aġenzija jew stabbiliment ieħor fi Stat Membru ta’ kumpanija li ma tkunx 
domiċiljata fl-UE. Dan huwa rregolat fl-Artikolu 9(2) (kwistjonijiet relatati mal-
assigurazzjoni), l-Artikolu 15(2) (kwistjonijiet relatati ma’ kuntratti tal-konsumatur) u l-
Artikolu 19(2) (kwistjonijiet relatati ma’ kuntratti tal-impjieg). Dawn l-Artikoli jittrattaw l-
eżistenza ta’ fergħa, aġenzija jew stabbiliment fi Stat Membru bħala ekwivalenti għal 
mistoqsijiet li jirriżultaw mill-operazzjoni tagħhom għal domiċilju ta’ min iħaddem, l-
assiguratur jew il-parti f’kuntratt tal-konsumatur f’dak l-Istat Membru, anke jekk dawn huma 
domiċiljati barra mill-UE. Għalhekk dan jippermetti lill-parti l-anqas b’saħħitha (il-
konsumatur, l-impjegat, id-detentur tal-polza, l-assigurat jew il-benefiċjarju) tfittex bil-qorti 
lill-parti l-oħra tal-kuntratt (domiċiljat barra mill-UE) fl-Istat Membru fejn tkun tinsab il-
fergħa, l-aġenzija jew stabbiliment ieħor tagħha. Għalhekk l-aċċess għall-qorti tal-UE huwa 
żgurat. Din il-ġurisdizzjoni hija suġġetta għall-kundizzjoni li t-tilwim inkwistjoni ikun ġej 
mill-operazzjonijiet ta’ dik il-fergħa, aġenzija jew stabbiliment. 
Fis-sitwazzjonijiet fejn il-kumpanija barranija ma jkollhiex domiċilju fi Stat Membru tal-
Unjoni u lanqas fergħa, aġenzija jew stabbiliment fis-sitwazzjonijiet imsemmija hawn fuq, l-
aċċess għall-qorti huwa regolat mil-liġi nazzjonali.

Fir-riformulazzjoni reċenti tar-Regolament Nru 44/2001, il-Kummissjoni pproponiet li 
tapplika r-regoli ġurisdizzjonali eżistenti għall-konvenuti domiċiljati fi Stati terzi wkoll u li 
tarmonizza r-regoli ta’ ġurisdizzjoni sussidjari tal-Istati Membri. Bħala riżultat ta’ din il-bidla,
iċ-ċittadini u l-kumpaniji kollha kien ikollhom aċċess ugwali għall-ġustizzja fl-Ewropa. 
Madankollu, din l-estensjoni ġenerali ma ġietx appoġġjata mill-koleġiżlaturi. Sar qbil dwar 
estensjoni parzjali għall-benefiċċju tal-partijiet l-anqas b’saħħithom (il-konsumaturi u l-
impjegati) sabiex jiġi żgurat l-infurzar tal-liġi obbligatorja tal-Unjoni.  Ir-Regolament 
Riformulat (Regolament Nru 1215/2012) għandu jidħol fis-seħħ f’Jannar 2015. 

Konklużjoni
Jekk il-kumpanija konvenuta tkun domiċiljata fl-UE, japplika r-Regolament Nru 44/2001. 
Jekk il-kumpanija konvenuta tkun domiċiljata fl-Islanda, fin-Norveġja jew fl-Isvizzera, 
tapplika l-Konvenzjoni ta’ Lugano. Il-petizzjonant jindika li l-kumpanija “Ith AG Kunast” 
hija Svizzera. Il-Kummissjoni ma tistax tivverifika jekk hijiex tabilħaqq domiċiljata fl-
Isvizzera. Jekk dan huwa l-każ, tapplika l-Konvenzjoni ta’ Lugano u l-Qrati Svizzeri jistgħu 
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jkunu kompetenti skont ir-regola ġurisdizzjonali ġenerali tad-domiċilju tal-konvenut. 
Madankollu, il-qrati Ġermaniżi jistgħu jkunu kompetenti eż. skont ir-regoli ta’ ġurisdizzjoni 
kuntrattwali (l-Artikolu 5(1)).  
Jekk il-kumpanija konvenuta tkun domiċiljata barra mill-UE, l-Islanda, in-Norveġja jew l-
Isvizzera, tapplika l-liġi nazzjonali Ġermaniża.


