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GLOSSARJU 

 

Appell: Appelli, limitati għal kwistjonijiet tal-liġi, minn sentenzi u digrieti tal-Qorti Ġenerali jistgħu jiġu 
riferuti lill-Qorti tal-Ġustizzja. 

Applikazzjoni għal intervent: Intervent huwa l-att, minn istituzzjoni jew minn persuna fiżika jew 
ġuridika, biex din tingħaqad f’kawża li tkun inbdiet minn parti terza. 

ARGOS: Sistema tal-IT li l-użu tagħha fiż-żewġ Qrati huwa imminenti u li l-għan tagħha huwa l-
produzzjoni ta’ informazzjoni aktar dettaljata dwar il-kawżi permezz ta’ tabella operattiva 
personalizzata għall-Imħallfin, l-Avukati Ġenerali u l-Kabinetti tagħhom. 

Att proċedurali: Atti proċedurali huma d-dokumenti kollha li jiġu skambjati bejn il-partijiet u r-
Reġistru matul il-proċeduri (noti, annessi, korrispondenza eċċ.). 

Avukat Ġenerali: Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha 11-il Avukat Ġenerali. Dawn jassistu lill-Qorti tal-
Ġustizzja u huma responsabbli li, fejn meħtieġ, jippreżentaw konklużjoni ġuridika. Dawn il-
konklużjonijiet jiġu abbozzati fil-lingwa li jagħżlu huma. 

Avukat Ġenerali Ewlieni: L-Avukat Ġenerali Ewlieni jassumi r-responsabbiltà kumplessiva għall-
monitoraġġ tal-progress tal-konklużjonijiet li jkunu qed jiġu stabbiliti mill-Avukati Ġenerali. 

Awla: Kulleġġ ġudikanti ta’ għadd varjabbli ta’ Imħallfin li jiltaqgħu flimkien biex jiddeliberaw fuq 
kawża individwali. 

Awla Manja: Il-Qorti tal-Ġustizzja jew il-Qorti Ġenerali tista’ tiltaqa’ f’Awla Manja (15-il Imħallef) kull 
meta dan ikun iġġustifikat minħabba d-diffikultà legali jew l-importanza tal-kawża jew minħabba 
ċirkustanzi speċjali. 

Business Object u Business Intelligence: Dawn is-sistemi tal-IT jintużaw fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) għal skopijiet ta’ rappurtar u għall-produzzjoni ta’ statistika ġudizzjarja. 

Cellule des lecteurs d’arrêts: Avukati li jaħdmu għall-President ta’ kull Qorti u li huma inkarigati mill-
armonizzazzjoni formali kif ukoll mill-koerenza tal-abbozz ta’ sentenzi u, f’xi każijiet, tad-digrieti. 

Deċiżjoni preliminari b’urġenza: Din tippermetti li l-Qorti tal-Ġustizzja tittratta, f’limiti ta’ żmien 
imnaqqsin ferm, l-aktar kwistjonijiet urġenti relatati mal-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja 
(pereżempju, dwar il-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili). 

Deliberazzjoni u għoti tad-deċiżjoni: L-Imħallfin jiddeliberaw fuq il-bażi ta’ abbozz ta’ sentenza 
stabbilita mill-Imħallef Relatur. Kull Imħallef tal-kulleġġ ġudikanti kkonċernat jista’ jipproponi bidliet. 
Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-maġġoranza u l-opinjonijiet kuntrarji ma jsirux pubbliċi. Is-sentenzi jiġu 
ffirmati mill-Imħallfin kollha li jkunu ħadu sehem fid-deliberazzjoni u l-parti operattiva tagħhom 
titħabbar fil-qorti bil-miftuħ. 

Digriet: Meta l-Qrati jqisu li jkollhom biżżejjed informazzjoni biex jiddeċiedu fuq il-bażi tal-proċedura 
bil-miktub, jew fejn kawża titqies li tkun manifestament inammissibbli jew manifestament infondata, 
meta ma jkunx hemm il-ħtieġa li tingħata deċiżjoni, jew meta l-partijiet jirrinunzjaw għall-atti, din 
tista’ tingħalaq permezz ta’ digriet. 
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Dikjarazzjonijiet mill-maniġment: Dikjarazzjonijiet bil-miktub li jinħarġu mill-maniġment biex 
jikkonfermaw ċerti kwistjonijiet. Għalkemm dawn jipprovdu informazzjoni, waħidhom, huma ma 
jagħtux evidenza għall-awditjar, li tkun suffiċjenti u xierqa, dwar il-kwistjonijiet li jittrattaw. 

E-Curia: Din hija applikazzjoni tal-IT tal-QtĠ-UE għal avukati u aġenti tal-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE. Hija tippermetti l-iskambju elettroniku ta’ atti 
proċedurali mar-Reġistri. 

Ġurista lingwista: Traduttur fid-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni li jrid jkollu kwalifika legali. 

Imħallef Assessur: L-Imħallef Assessur huwa wieħed mill-Imħallfin li jagħmel parti mill-Awla, bl-
esklużjoni tal-Imħallef Relatur. 

Imħallef Relatur: L-Imħallef Relatur huwa dak l-Imħallef li lilu l-President jassenja kawża. L-inkarigu 
prinċipali tiegħu huwa li jippreżenta rapport preliminari lill-laqgħa ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja jew 
lill-konferenza tal-Awla fil-Qorti Ġenerali, inkluża analiżi tal-kwistjonijiet legali ta’ kawża u l-passi 
proċedurali proposti. Huwa jħejji wkoll l-abbozz ta’ sentenza. 

Kawżi magħquda: Meta żewġ kawżi jew aktar tal-istess natura jkollhom l-istess suġġett, dawn jistgħu, 
f’kull ħin, jintgħaqdu minħabba konnessjoni għall-finijiet tal-fażi bil-miktub jew orali tal-proċedura, 
jew għall-finijiet tas-sentenza li tagħlaq l-istanza. 

Konferenza tal-awla: Kull Awla tal-Qorti Ġenerali tiltaqa’ b’mod regolari prinċipalment biex tiddiskuti 
r-rapporti preliminari li jintbagħtu mill-Imħallef Relatur. 

Kulleġġ ġudikanti: Kompożizzjoni tal-Awla (għadd ta’ Imħallfin) li fiha jsiru deliberazzjonijiet fuq kull 
kawża. 

Kummissjoni Ewropea għall-Effikaċja tal-Ġustizzja (CEPEJ): Il-Kummissjoni Ewropea għall-Effikaċja 
tal-Ġustizzja (CEPEJ) tfittex li jsir titjib fl-effiċjenza u l-funzjonament tal-ġustizzja fl-Istati Membri u l-
implimentazzjoni tal-istrumenti żviluppati mill-Kunsill tal-Ewropa. 

Laqgħa ġenerali: Il-laqgħa ġenerali ssir kull ġimgħa u tlaqqa’ flimkien il-President tal-Qorti tal-
Ġustizzja, l-Imħallfin, l-Avukati Ġenerali u r-Reġistratur. F’din il-laqgħa jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-
kulleġġ ġudikanti għal kawżi individwali, u jekk tkunx meħtieġa konklużjoni tal-Avukat Ġenerali. 

Litige: Litige hija d-database ewlenija tal-QtĠ-UE, li fiha informazzjoni dwar kawżi individwali. 

Noti (bil-miktub): Dokumenti li fihom il-partijiet jippreżentaw l-argumenti tagħhom lill-Qrati 
(rikors/risposta u, fejn xieraq, replika u kontroreplika). Dawn irid jiġu tradotti bil-Franċiż. 

Proċedura bil-miktub: Din il-proċedura hija mmaniġġjata mir-Reġistri, hija ssegwi l-preżentazzjoni ta’ 
kawża u tinkludi l-preparazzjoni u t-traduzzjoni tad-dokumenti relatati ma’ kawża. 

Proċedura mħaffa: Din tippermetti lill-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi malajr f’kawżi urġenti ħafna, billi 
jitnaqqas il-ħin u tingħata prijorità għolja għal dawn il-kawżi. Din il-proċedura hija prevista wkoll għal 
deċiżjonijiet preliminari. 

Pro-Curia: Il-proġett għal sistema integrata tal-IT għat-trattament ta’ kawżi fil-Qorti Ġenerali, li ma 
tkompliex wara li tfaċċaw diffikultajiet fl-implimentazzjoni tiegħu. 
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Rapport għas-seduta: Dan id-dokument, li jiġi stabbilit mill-Imħallef Relatur fil-Qorti Ġenerali, huwa 
espożizzjoni fil-qosor tal-fatti allegati, l-argumenti ta’ kull parti u, fejn meħtieġ, għall-partijiet li 
jintervjenu. Huwa għandu jintbagħat lill-partijiet u jkun disponibbli għall-pubbliku qabel is-seduta. 

Rapport preliminari: Dokument kunfidenzjali intern stabbilit mill-Imħallef Relatur wara tmiem il-
proċedura bil-miktub, li jinkludi analiżi tal-kwistjonijiet rilevanti ta’ liġi u ta’ fatt li jitqajmu mill-kawża, 
fejn ikun xieraq, miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura jew miżuri istruttorji. Huwa jipproponi wkoll 
il-kompożizzjoni tal-kulleġġ ġudikanti li jkun se jittratta l-kawża, u jistipula jekk tkunx se tinżamm 
seduta kif ukoll jekk l-Avukat Ġenerali jkunx mitlub jippreżenta konklużjoni. 

Référendaire (segretarju legali): Segretarji legali taħt is-superviżjoni tal-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali 
tal-QtĠ-UE. Huma jipprovdu assistenza lill-Membri fl-abbozzar ta’ rapporti għas-seduta, rapporti 
preliminari, sentenzi, digrieti u/jew konklużjonijiet u raġunijiet għalihom. Huma jipprovdu wkoll 
appoġġ fis-seduta. 

Reġistru: Kull waħda miż-żewġ Qrati li jiffurmaw il-QtĠ-UE għandha r-Reġistru proprju tagħha. Dan 
għandu r-responsabbiltà li jirċievi, jinnotifika u jżomm l-atti proċedurali kollha. Ir-Reġistratur tal-Qorti 
tal-Ġustizzja huwa wkoll ekwivalenti għas-Segretarju Ġenerali tal-istituzzjoni. 

Regoli tal-Proċedura: Iż-żewġ Qrati ppubblikaw ir-Regoli tal-Proċedura proprji tagħhom għat-
trattament tal-kawżi f’kull fażi tal-proċedura. 

Riċerka u dokumentazzjoni: Id-Direttorat tar-Riċerka u Dokumentazzjoni jipprovdi informazzjoni liż-
żewġ Qrati relatata mad-dritt komparat u mal-ġurisprudenza. 

Rikorsi għal annullament: Talba għal annullament ta’ att minn istituzzjoni, korp jew aġenzija tal-
Unjoni. 

Rikorsi għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu: Dan jippermetti lill-Qorti tal-Ġustizzja tiddetermina jekk 
Stat Membru jkunx wettaq l-obbligi tiegħu taħt id-dritt tal-UE. 

Rinviji għal deċiżjonijiet preliminari: Biex jiżguraw l-applikazzjoni effettiva u uniformi tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea (UE) u biex jevitaw interpretazzjonijiet diverġenti, il-qrati nazzjonali jistgħu, u xi 
kultant ikollhom, jirreferu għall-Qorti tal-Ġustizzja u jitolbuha tikkjarifika xi punt li jkun jirrigwarda l-
interpretazzjoni jew il-validità tad-dritt tal-UE. 

Rotazzjoni: Fil-Qorti Ġenerali, il-kawżi jiġu assenjati mill-President lid-disa’ Awli wara xulxin, fuq il-
bażi ta’ erba’ rotazzjonijiet separati. 

Seduta għas-sottomissjonijiet orali (proċedura orali): Il-proċedura orali tikkonsisti f’seduta fejn iż-
żewġ Qrati jisimgħu lill-aġenti, il-konsulenti u l-avukati, kif ukoll, fejn xieraq, lix-xhieda u l-esperti. 

Segretezza tal-proċess ta’ deliberazzjonijiet: Id-deliberazzjonijiet tal-QtĠ-UE jinżammu bejn l-
Imħallfin. Huma għandhom ikunu u jibqgħu sigrieti. Id-deliberazzjoni tkun dejjem bil-Franċiż, u ma 
ssirx interpretazzjoni. 

Sentenza: Id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali jsiru fuq il-bażi ta’ abbozz ta’ 
sentenza stabbilita mill-Imħallef Relatur. Dawn is-sentenzi jingħataw fil-pubbliku. 

Sospensjonijiet (sospensjoni tal-proċedura): Il-proċedura tista’ tiġi sospiża jekk il-Qorti tal-Ġustizzja 
u l-Qorti Ġenerali jkunu aditi b’kawżi li jkollhom l-istess suġġett, li jqajmu l-istess kwistjoni jew li 
jqajmu dubju dwar il-validità tal-istess att. Tista’ tiġi sospiża wkoll f’każijiet partikolari oħra previsti 
mir-Regoli tal-Proċedura. 
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Suivi des Affaires: Suivi des Affaires hija għodda kompjuterizzata fil-QtĠ-UE li tippermetti li jsir 
segwitu tal-progress fil-ġestjoni ta’ kawżi pendenti. 

Vaganzi ġudizzjarji: Il-QtĠ-UE tiffunzjona b’mod permanenti iżda tistabbilixxi l-perjodi ta’ vaganzi 
ġudizzjarji, perjodi li normalment matulhom ma jsirux seduti u deliberazzjonijiet. Madankollu, il-Qrati 
u d-dipartimenti tagħhom ikomplu joperaw bħas-soltu f’dawk il-perjodi li matulhom, b’mod 
eċċezzjonali, jistgħu jinżammu seduti u deliberazzjonijiet. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

I. L-analiżi li wettaqna tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) kienet 

maħsuba biex tivvaluta l-prestazzjoni tal-proċess tagħha ta’ ġestjoni ta’ kawżi, b’mod 

partikolari biex teżamina jekk il-proċeduri stabbiliti kinux jippromwovu t-trattament effiċjenti 

tal-kawżi ppreżentati u jekk jistax isir titjib fir-riżoluzzjoni f’waqtha ta’ dawn il-kawżi. Aħna 

fittixna wkoll li neżaminaw l-għodod ta’ valutazzjoni u ta’ obbligu ta’ rendikont li hemm 

stabbiliti fil-QtĠ-UE. 

II. F’dawn l-aħħar snin, il-QtĠ-UE ħadet azzjonijiet sinifikanti, fuq il-livell organizzattiv u 

proċedurali, biex ittejjeb it-trattament effiċjenti tal-kawżi u r-rappurtar dwarhom. B’mod 

partikolari, l-introduzzjoni ta’ limiti ta’ żmien indikattivi għat-twettiq ta’ fażijiet ewlenin fiċ-

ċiklu tal-ħajja ta’ kawża, flimkien mal-iżvilupp progressiv ta’ għodod ta’ monitoraġġ u 

rapporti, żied l-aċċent fuq il-puntwalità. Sa tmiem l-2016 kien sar progress fit-tnaqqis tal-

ammont sinifikanti ta’ kawżi pendenti li kienu nġemgħu fil-Qorti Ġenerali, u dan seħħ qabel 

ma r-riforma ta’ dik il-Qorti, li se tara l-irdoppjar tal-għadd ta’ Imħallfin u tal-Kabinetti 

rispettivi tagħhom, kien għad kellha impatt. 

III. L-analiżi wasslet għall-konklużjoni li l-QtĠ-UE tista’ ttejjeb aktar dawn ir-riżultati 

pożittivi billi tqis il-possibbiltà ta’ tranżizzjoni lejn ġestjoni aktar attiva ta’ kawżi individwali, 

tuża limiti ta’ żmien adattati u timmonitorja l-użu reali li jsir mir-riżorsi umani li għandha. 

Jekk il-prestazzjoni titkejjel fuq din il-bażi, minflok ma jintużaw limiti ta’ żmien indikattivi li 

jenħtieġ li jiġu rrispettati bħala medja, il-maniġment ikun jista’ jiġi infurmat kemm dwar 

kawżi problematiċi kif ukoll dwar elementi ta’ prattika tajba. Dan l-approċċ ikun jista’ 

jipprovdi informazzjoni utli lill-maniġment li tippermettilu jieħu deċiżjonijiet li jiġġeneraw 

aktar titjib fl-effiċjenza. Din l-informazzjoni tkun tista’ tintuża wkoll biex isir titjib fir-

rappurtar dwar il-prestazzjoni sabiex jissaħħaħ l-obbligu ta’ rendikont, u biex b’hekk ikun 

hemm fehim approfondit dwar il-funzjonament tajjeb tal-QtĠ-UE u dwar l-użu tar-riżorsi li 

għandha għad-dispożizzjoni tagħha. 
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IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA (QTĠ-UE) 

1. Il-QtĠ-UE hija l-awtorità ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea (UE). L-inkarigu tagħha huwa li 

tiżgura l-konformità mad-dritt Ewropew billi tissorvelja l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni 

uniformi tat-Trattati1

2. Il-QtĠ-UE tikkonsisti f’żewġ Qrati: il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali. Il-Qorti tal-

Ġustizzja hija magħmula minn 28 Imħallef, li huma assistiti minn 11-il Avukat Ġenerali

. 

2. 

Attwalment hemm 45 Imħallef fil-Qorti Ġenerali; din iċ-ċifra għandha tiżdied għal 56 sal-

2019. L-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali jinħatru bi qbil komuni bejn il-gvernijiet tal-Istati 

Membri għal terminu fiss ta’ sitt snin li jista’ jiġġedded. L-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali huma 

assistiti minn 386 membru tal-persunal li jaħdmu fil-Kabinetti tagħhom. Hemm 

2 168 membru tal-persunal fl-istituzzjoni kollha3

3. Il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali jittrattaw tipi differenti ta’ proċeduri (ara l-

. Kull Qorti għandha r-Reġistru proprju 

tagħha. Servizzi lingwistiċi, tat-teknoloġija tal-informatika (IT) u dipartimenti oħra huma 

komuni għaż-żewġ Qrati. Fl-2017, l-ispiża kumplessiva ġġenerata mill-QtĠ-UE għall-baġit tal-

UE hija ta’ madwar EUR 400 miljun.  

Kaxxa 1

Kaxxa 1 – Tipi differenti ta’ proċeduri fil-Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti Ġenerali 

). 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

                                                       

1 L-Artikolu 19 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). 

 tittratta prinċipalment rinviji għal deċiżjonijiet preliminari, mill-qrati nazzjonali, 

fir-rigward tal-interpretazzjoni tad-dritt tal-UE jew rigward il-validità ta’ att adottat minn istituzzjoni, 

korp jew aġenzija tal-Unjoni, appelli minn deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali, ċerti rikorsi diretti għal 

nuqqas ta’ aġir jew għall-annullament ta’ ċerti atti tal-UE; rikorsi riferuti lilha mill-Kummissjoni jew 

minn Stat Membru għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu minn Stat Membru ieħor skont id-dritt tal-UE; 

talbiet għal konklużjoni dwar il-kompatibbiltà, mat-Trattati, ta’ ftehim li l-UE tipprevedi li tikkonkludi 

2 L-Avukati Ġenerali jinħatru taħt l-Artikolu 252 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) u l-inkarigu tagħhom huwa li jippreżentaw osservazzjonijiet motivati, li huma 
konklużjonijiet bil-miktub (mhux vinkolanti), f’kawżi assenjati lilhom. 

3 Ir-Rapport Annwali tal-Attività tal-QtĠ-UE għas-sena 2016, l-Anness 1. 
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ma’ Stat mhux Membru jew ma’ organizzazzjoni internazzjonali. Ma jista’ jsir l-ebda appell minn 

deċiżjoni li tittieħed mill-Qorti tal-Ġustizzja. 

Il-Qorti Ġenerali

4. Il-Qrati jridu jqisu l-kawżi kollha riferuti lilhom mill-qrati nazzjonali, l-Istati Membri, l-

istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni, u minn persuni fiżiċi u ġuridiċi. Dan 

huwa fattur li ma għandhomx kontroll fuqu. Matul il-perjodu 2006-2016, ġiet ippreżentata 

medja ta’ madwar 1 500 kawża fil-QtĠ-UE kull sena. L-għadd kumplessiv ta’ kawżi li għad 

iridu jinstemgħu (ammont ta’ kawżi pendenti) żdied b’madwar 20 % (ara l-

 tisma’ kawżi li individwi u kumpaniji jressqu kontra atti tal-UE li jkunu indirizzati 

lilhom jew li jirrigwardawhom direttament u individwalment, rikorsi għal kumpens għal danni 

kkawżati minn istituzzjonijiet u minn korpi tal-UE, kif ukoll ċerti rikorsi mressqa mill-Istati Membri. Il-

kontestazzjonijiet li hija tisma’ huma fil-biċċa l-kbira ta’ natura ekonomika, u jirrigwardaw 

kompetizzjoni u għajnuna mill-Istat, miżuri ta’ protezzjoni kummerċjali u proprjetà intellettwali. 

Huma jinkludu wkoll: l-agrikoltura, l-aċċess għad-dokumenti, l-akkwist pubbliku u miżuri restrittivi. 

Wara x-xoljiment tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-UE fil-31 ta’ Awwissu 2016, il-Qorti Ġenerali 

issa għandha wkoll il-kompetenza li tisma’, fl-ewwel istanza, kontestazzjonijiet bejn l-UE u l-aġenti 

tagħha. 

Figura 1

Figura 1 – Evoluzzjoni ġenerali tal-attività ġudizzjarja għall-perjodu 2006-2016 

). 
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Nota: Mill-1 ta’ Settembru 2016, il-ġurisdizzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku ġiet trasferita 
għall-Qorti Ġenerali. 

Sors: Ibbażat fuq id-data ppubblikata fir-Rapporti annwali tal-QtĠ-UE. 
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6. Il-QtĠ-UE trid tiggarantixxi ġustizzja ta’ kwalità impekkabbli, fi żmien raġonevoli4, 

filwaqt li bħala istituzzjoni tal-UE trid tiżgura wkoll li tuża l-fondi pubbliċi li għandha għad-

dispożizzjoni tagħha bl-aktar mod effiċjenti u effettiv possibbli, u skont il-prinċipji tal-ġestjoni 

finanzjarja tajba5

7. Il-kwalità u r-rapidità tad-deċiżjonijiet tal-QtĠ-UE jista’ jkollhom konsegwenzi importanti 

għal individwi, persuni ġuridiċi, Stati Membri u l-UE fl-intier tagħha. Jekk il-QtĠ tonqos milli 

tasal għal deċiżjoni fi żmien raġonevoli dan jista’ jirriżulta fi spejjeż sinifikanti għall-partijiet 

ikkonċernati, kif ukoll fi spejjeż diretti għall-baġit tal-UE f’każ ta’ danni

. 

6 li jirriżultaw mit-tul 

ta’ żmien eċċessiv li jkun ittieħed7

                                                       

4 Wieħed mid-drittijiet fundamentali tal-UE għaċ-ċittadini u d-ditti huwa li deċiżjoni dwar kawża 
tittieħed fi żmien raġonevoli, li hija wkoll kundizzjoni biex jinkiseb rimedju effettiv. Ara l-
Artikoli 41(1) (Id-dritt għal amministrazzjoni tajba) u l-ewwel u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 47 
(Id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. 

. Il-kawżi li jiġu riferuti lill-QtĠ-UE ta’ spiss huma r-riżultat 

ta’ proċeduri li jinbdew fl-Istati Membri. F’dawn il-każijiet, li huma partikolarment rilevanti 

għall-Qorti tal-Ġustizzja, l-għeluq f’waqtu tal-kawża jista’ jikkontribwixxi b’mod importanti 

5 L-Artikolu 30 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 

6 L-ammont ta’ dawn id-danni jvarja. Il-baġit li ġie allokat għal dawn l-ispejjeż fl-2017 huwa ta’ 
madwar EUR 850 000. 

7 Ara, f’dan ir-rigward, il-kawża C-385/07 P Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland vs Il-
Kummissjoni, il-kawża C-40/12 P Gascogne Sack Deutschland vs Il-Kummissjoni u l-kawża C-
58/12 P Gascogne vs Il-Kummissjoni fejn il-Qorti tal-Ġustizzja sabet li l-Qorti Ġenerali (sa 
Diċembru 2009 magħrufa bħala l-Qorti tal-Prim'Istanza) kienet qabżet il-perjodu ta’ żmien 
raġonevoli li fih il-parti fil-kawża hija intitolata li tistenna li tingħata s-sentenza. B'riżultat ta' dan, 
il-QtĠ-UE osservat li r-rikorrenti jistgħu jressqu rikorsi għal danni, sabiex jiksbu kumpens għad-
danni possibbli li setgħu ġarrbu b'riżultat tat-tul ta’ żmien eċċessiv li l-proċedura tkun ħadet fil-
Qorti Ġenerali. L-ewwel kawża dwar din il-kwistjoni li kellha tiġi deċiża kienet il-kawża T-577/14 
Gascogne Sack Deutschland and Gascogne vs L-Unjoni Ewropea. Fis-sentenza tagħha tal-
10 ta’ Jannar 2017, il-Qorti Ġenerali kkundannat lill-UE biex tħallas lir-rikorrenti aktar minn 
EUR 50.000 f’danni biex tikkumpensa dannu materjali u mhux materjali kkawżat mid-durata tal-
proċedura. Attwalment, dawn id-deċiżjonijiet huma suġġetti għal appelli. Kawżi oħra li fihom 
impriżi kienu qed ifittxu kumpens għal danni mġarrba minħabba t-tul ta’ żmien eċċessiv li l-
proċedura tkun ħadet, ġew deċiżi fi Frar 2017 (il-kawżi T-479/14 Kendrion vs L-Unjoni Ewropea u 
T-725/14 Aalberts Industries vs L-Unjoni Ewropea), f’Ġunju 2017 (il-kawża T-673/15 Guardian 
Europe vs L-Unjoni Ewropea) jew għadhom pendenti. 
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biex is-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri rilevanti jkunu jistgħu jipprovdu rimedju effettiv 

għaċ-ċittadini u d-ditti kkonċernati fil-livell nazzjonali wkoll. 

8. Matul iż-żmien, il-QtĠ-UE żiedet l-aċċent fuq l-effiċjenza tal-operat tagħha. B’mod 

partikolari, hija indirizzat l-ammont ta’ kawżi pendenti (notevolment fil-Qorti Ġenerali, ara l-

paragrafu 59

- l-adattament tar-Regoli tal-Proċedura, kemm tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll tal-Qorti 

Ġenerali, sabiex taċċellera t-trattament tal-kawżi,  

). F’din il-perspettiva, il-QtĠ-UE ħadet għadd ta’ azzjonijiet, fuq il-livell 

organizzattiv u proċedurali, biex ittejjeb l-effiċjenza tagħha, bħal: 

- il-monitoraġġ tal-progress ta’ kawżi individwali bi tqabbil ma’ dati ta’ skadenza 

indikattivi interni għall-fażijiet prinċipali tal-proċeduri ġudizzjarji,  

- id-diġitalizzazzjoni tal-flussi ta’ atti proċedurali, u 

- it-tisħiħ tal-obbligu ta’ rendikont8

9. Dawn il-miżuri kkontribwew għat-tnaqqis taż-żmien medju meħud biex jiġu adottati 

deċiżjonijiet ġudizzjarji fiż-żewġ Qrati. Pereżempju, fl-2016, id-durata kumplessiva medja tal-

proċeduri kienet ta’ 14.7 xhur fil-Qorti tal-Ġustizzja u ta’ 18.7 xhur fil-Qorti Ġenerali li 

tirrappreżenta tnaqqis ta’ 0.9 u 1.9 xhur rispettivament, meta mqabbla mal-2015. 

Madankollu għadu ma jistax jiġi kkonfermat li hemm xejra ta’ tnaqqis fiż-żmien meħud għal 

kull tip ta’ proċedura (ara l-

.  

Figura 2

                                                       

8 Il-QtĠ-UE tippubblika statistika u analiżi dwar l-eżitu tal-attività ġudizzjarja. Id-durata medja tal-
proċeduri, jew iż-żmien li jittieħed bejn id-data li fiha l-kawża tiġi ppreżentata fir-Reġistru u d-
data tad-deċiżjoni ġudizzjarja finali, hija waħda mill-indikaturi prinċipali li l-QtĠ-UE tippubblika 
kull sena, flimkien mal-proporzjon tal-għadd ta’ kawżi magħluqa mqabbla mal-għadd ta’ kawżi li 
jkunu qed jidħlu. Il-QtĠ-UE tippubblika wkoll data dettaljata dwar l-attività ġudizzjarja, 
notevolment dwar in-natura tal-proċeduri u s-suġġett tagħhom, kif ukoll dwar l-għadd ta’ kawżi 
ġodda, dawk magħluqa u dawk pendenti. 

).  
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Figura 2 – Durata medja (f’xhur) tal-kawżi li ngħalqu fil-perjodu 2006-2016 fil-Qorti tal-

Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali 

 

 

 
 

Sors: Ibbażat fuq id-data ppubblikata fir-Rapporti annwali tal-QtĠ-UE. 
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10. Fl-2015, l-UE ddeċidiet li tirriforma l-istruttura ġudizzjarja tal-QtĠ-UE, notevolment billi 

tirdoppja l-għadd ta’ Imħallfin fil-Qorti Ġenerali sal-2019, filwaqt li tinkorpora x-xogħol tat-

Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Qorti Ġenerali mill-1 ta’ Settembru 20169. Dan kien 

intenzjonat biex inaqqas l-għadd kbir ta’ kawżi pendenti10, biex jiġġenera impatt pożittiv fuq 

il-kwalità tas-sentenzi, u biex iżid il-flessibbiltà u r-rapidità billi jalloka l-Imħallfin għall-Awli 

skont il-volum ta’ kawżi f’oqsma differenti11. L-ispiża finanzjarja addizzjonali netta tar-

riforma ġiet stmata mil-Leġiżlatur li tlaħħaq EUR 13.5 miljun kull sena meta r-riforma tiġi 

implimentata kompletament12

AMBITU U APPROĊĊ TAL-ANALIŻI TAL-PRESTAZZJONI 

, jew madwar 3.4 % tal-baġit totali tal-QtĠ-UE. 

Ambitu u Objettiv 

11. L-analiżi tagħna kienet maħsuba biex jiġi vvalutat jekk il-proċeduri li l-QtĠ-UE tuża għall-

ġestjoni ta’ kawżi rriżultawx fit-trattament effiċjenti tal-kawżi u jekk dawn ġewx riżolti b’mod 

f’waqtu. Il-kwalità tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji u r-riforma li qed issir tal-Qorti Ġenerali ma 

kinux jiffurmaw parti mill-analiżi13

                                                       

9 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2015/2422 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2015 li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea (ĠU L 341, 24.12.2015, p. 14).  

. Aħna fittixna wkoll li neżaminaw l-għodod ta’ valutazzjoni 

10 Il-Kunsill osserva li bħala medja l-Qorti Ġenerali kienet qed tieħu sentejn biex toħroġ sentenza, li 
huwa d-doppju ta’ dak li ġeneralment jitqies permissibbli (Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-
Istqarrija għall-Istampa Nru 497/15, 23.6.2015). Ara wkoll il-premessi tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2015/2422, b’mod partikolari l-premessa 2: “Attwalment, it-tul ta' żmien tal-
proċedimenti ma jidhirx li hu aċċettabbli mill-perspettiva tal-partijiet fil-kawża, b'mod partikolari 
fid-dawl tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali.”. 

11 Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, id-document 16576/14, 8.12.2014, il-paragrafu 10, u l-Istqarrija 
għall-Istampa Nru 497/15, 23.6.2015. COM(2016) 81 final tat-22.2.2016, il-paragrafu 10. 

12 Id-dokumenti tal-Kunsill Nru 16576/14, 8.12.2014, il-paragrafu 5 u Nru 9375/1/15 REV 1 ADD 1, 
24.6.2015, il-paragrafu 15. 

13 Sas-26 ta' Diċembru 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja trid tirrapporta lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-funzjonament tal-Qorti Ġenerali, filwaqt li tagħti informazzjoni 
dwar l-effiċjenza tagħha, il-ħtieġa u l-effikaċja taż-żieda tal-għadd ta’ Imħallfin għal 56, l-użu u l-
effikaċja tar-riżorsi u l-istabbiliment ulterjuri ta' awli speċjalizzati u/jew tibdiliet strutturali 
oħrajn (ara l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE, Euratom) 2015/2422). 
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u ta’ obbligu ta’ rendikont tal-QtĠ-UE. Barra minn hekk, dan l-eżerċizzjou sar b’rispons għal 

interess li ntwera mill-Parlament Ewropew.  

12. Aħna eżaminajna kampjun ta’ kawżi magħluqa (ara l-paragrafi 17 sa 19), ir-rwoli u l-

attivitajiet tal-atturi differenti involuti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-ġestjoni ta’ kawżi. Aħna 

tlabna aċċess għad-dokumenti kollha relatati ma’ kawża, u ppjanajna li nikkomplementaw 

dan l-eżaminar tad-dokumenti permezz ta’ intervisti mal-persunal li jittratta l-ġestjoni ta’ 

kawżi, inklużi s-segretarji legali (minn hawn 'il quddiem imsejħa “référendaires”) (ara l-

paragrafu 23

13. Il-QtĠ-UE qieset li minħabba l-obbligu, stabbilit fit-Trattat, li tinżamm is-segretezza tal-

proċess deliberattiv

).  

14

14. Sabiex din ir-restrizzjoni tiġi mitigata, aħna bbażajna l-analiżi tagħna fuq informazzjoni 

miġbura permezz tad-dikjarazzjonijiet mill-maniġment

, l-aċċess għal ċerti dokumenti (bħan-noti interni u l-memoranda bejn 

ir-Reġistru u l-Imħallfin/l-AvukatiĠenerali jew bejn l-istess Imħallfin/Avukati Ġenerali, u ċerti 

partijiet mir-rapporti preliminari tal-Imħallef) għandu jibqa’ ristrett għall-Imħallfin, l-Avukati 

Ġenerali u għal membri tal-persunal magħżulin tal-QtĠ-UE, u li dawn id-dokumenti ma 

jkunux disponibbli għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA). Għalhekk, aħna ma stajniex 

nivvalutaw b’mod indipendenti l-impatt ta’ fatturi, bħall-kumplessità tal-kawżi u r-riżorsi 

disponibbli, fuq il-partijiet tal-proċess ta’ ġestjoni ta’ kawżi, li huma relatati ma’ dawn id-

dokumenti. 

15

                                                       

14 L-Artikolu 35 tal-Istatut tal-QtĠ-UE. 

 tal-QtĠ-UE aktar milli fuq evidenza 

diretta. B’mod partikolari, għall-kampjun ta’ kawżi, aħna għamilna użu minn kwestjonarji 

biex niksbu informazzjoni dwar il-ġestjoni ta’ kawżi mill-persunal involut. Dawn il-

kwestjonarji kienu jindirizzaw il-fatturi l-aktar rilevanti li jinfluwenzaw iż-żmien li jittieħed 

biex kawża tiġi pproċessata. Dawn il-fatturi ġew identifikati f’konsultazzjoni mar-Reġistri u l-

15 L-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar Nru 1580 u l-Istandard 
Internazzjonali tal-Awditjar Nru 580 “Rappreżentazzjonijiet bil-miktub”, il-paragrafu 4, 
jiddikjaraw li “Għad li r-rappreżentazzjonijiet bil-miktub jipprovdu evidenza għall-awditjar 
neċessarja, weħidhom dawn ma jipprovdux evidenza suffiċjenti adegwata għall-awditjar dwar 
kwalunkwe kwistjonijiet li jittrattaw.” 
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Kabinatti tal-Presidenti tal-Qrati tal-QtĠ-UE16

Approċċ u kriterji 

. Aħna intervistajna wkoll għadd ta’ Imħallfin u 

ta’ Avukati Ġenerali.  

15. Aħna eżaminajna l-ġestjoni ta’ kawżi miż-żewġ Qrati. Ħadna inkunsiderazzjoni l-linji 

gwida dwar l-effiċjenza u l-ġestjoni tal-ħin żviluppati mill-Kummissjoni Ewropea għall-

Effikaċja tal-Ġustizzja (CEPEJ), li taħdem fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-

dritt fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa17

16. Aħna analizzajna d-durata tal-fażijiet ewlenin ta’ madwar 2 800 kawża li ngħalqu mill-

Qorti tal-Ġustizzja u mill-Qorti Ġenerali fl-2014 u fl-2015, li jirrappreżentaw 90 % tal-kawżi 

kollha li ngħalqu f’dak il-perjodu. Aħna analizzajna wkoll il-korrelazzjoni bejn il-fatturi li qisna 

li jikkontribwixxu għall-kumplessità tal-kawżi u għad-durata tal-proċeduri ġudizzjarji. 

. 

17. Biex nivvalutaw l-effiċjenza tal-ġestjoni ta’ kawżi f’każijiet individwali, aħna ippruvajna 

nidentifikaw fatturi li kellhom impatt pożittiv jew negattiv fuq il-proċessi ta’ ġestjoni ta’ 

kawżi u fuq id-durata tal-proċeduri. Biex għamilna dan, għażilna kampjun ta’ kawżi (30 kawża 

għal kull Qorti) li ngħalqu fl-2014 u fl-2015.  

18. Il-kampjun ittieħed bl-iskop li jkopri karatteristiċi differenti tal-popolazzjoni18. L-itwal19 u 

l-iqsar kawżi ġew esklużi. Fil-kampjun ġew inklużi prinċipalment kawżi li ħadu kemxejn aktar 

żmien mid-durata medja, flimkien ma’ għadd ta’ kawżi li ġew ipproċessati f’qasir żmien bil-

ħsieb li jiġu identifikati l-aħjar prattiki li setgħu ntużaw (ara l-Anness I

                                                       

16 Il-kwestjonarji mtlew mill-persunal tar-Reġistru f’dak li jirrigwarda l-proċedura bil-miktub u, 
għall-fażijiet sussegwenti, mill-Imħallfin/l-Avukati Ġenerali inkarigati mill-kawża jew mir-
référendaires tagħhom.  

). Għal dawn ir-

17 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp 

18 Għat-tipi differenti ta’ kawżi ttrattati kemm mill-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll mill-Qorti Ġenerali, 
il-kampjun kien jinkludi għadd proporzjonat ta’ kawżi li ngħalqu b’sentenzi u b’digrieti. Kriterju 
ieħor kien li l-Imħallef jew l-Avukat Ġenerali ried ikun għadu fil-kariga fil-QtĠ-UE. Il-kampjun 
kien ikopri wkoll il-kawżi assenjati għal diversi Awli. 

19 Kawżi li ħadu aktar mid-doppju tad-durata medja ġew esklużi mill-popolazzjoni tal-kampjunar 
sabiex stajna niffukaw fuq il-kawżi l-aktar tipiċi.  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp�
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raġunjiet, dan mhuwiex kampjun rappreżentattiv aleatorju, iżda huwa kaqmpjun immirat 

għal aspetti partikolari. 

19. Aħna eżaminajna s-60 kawża matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollha tagħhom (ara l-Figura 3). 

Qabbilna ż-żmien li ttieħed fuq id-diversi fażijiet tal-proċedura mad-dati ta' skadenza 

indikattivi standard stabbiliti mill-QtĠ-UE stess, kif ukoll b’referenza għad-durata medja20. 

Għall-fażijiet involuti mill-preżentata tal-kawża sa tmiem il-proċedura bil-miktub, aħna 

analizzajna l-proċeduri interni, id-dokumenti tar-Reġistru relatati mal-kawżi magħżula, u l-

kwestjonarji li kienu mtlew mir-Reġistru, u kellna intervisti mal-persunal rilevanti f’dawk id-

dipartimenti. Għall-fażijiet ta’ wara l-proċedura bil-miktub, aħna eżaminajna d-dokumenti li 

tqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħna, fid-dawl tal-limitazzjoni deskritta fil-paragrafu 13, u l-

kwestjonarji li mtlew mill-Imħallfin/l-Avukati Ġenerali jew mir-référendaires tagħhom. Barra 

minn hekk, aħna analizzajna l-informazzjoni li kienet inkluża fis-sentenzi u fid-digrieti, u 

kellna bosta laqgħat mal-persunal tal-Kabinetti taż-żewġ Presidenti biex niksbu 

spjegazzjonijiet u diskrizzjonijiet proċedurali tas-sistemi21

20. Għas-servizzi ta’ appoġġ li jingħataw għall-proċess ġudizzjarju (traduzzjoni, IT, riċerka u 

dokumentazzjoni), aħna analizzajna s-sistemi stabbiliti u kellna intervisti mal-persunal 

responsabbli. Għad-dipartiment tat-traduzzjoni, aħna analizzajna b’mod partikolari l-

proċeduri għall-issettjar ta’ dati ta’ skadenza, l-ippjanar u r-rappurtar dwar il-prestazzjoni. 

Aħna analizzajna wkoll il-progress li sar fl-applikazzjoni tal-Indikaturi Interistituzzjonali 

Ewlenin tal-Attività u l-Prestazzjoni (KIAPI). Għall-IT, aħna eżaminajna l-arkitettura ġenerali 

tas-sistemi għall-ġestjoni ta’ kawżi u l-ippjanar strateġiku għall-perjodu 2016-2020. 

. 

21. Barra minn hekk, aħna eżaminajna jekk il-QtĠ-UE kinitx ivvalutat il-possibbiltà ta’ titjib 

fl-effiċjenza b’riżultat ta’ bidla fil-prattiki lingwistiċi tagħha. 

                                                       

20 Għandu jiġi nnutat li meta kawża tiġi sospiża formalment (sitt kawżi fil-kampjun ġew sospiżi, li 
kollha kemm huma kienu fil-Qorti Ġenerali), id-durata tas-sospensjoni formali tiġi eskluża mill-
kalkolu tad-durata li jsir mill-QtĠ-UE u din ġiet eskluża wkoll mill-analiżi tagħna. 

21 Kif indikat fil-paragrafu 14, dan kien ikkomplementat b’għadd ta’ intervisti mal-Imħallfin ta’ kull 
Qorti u mal-Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja. 
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OSSERVAZZJONIJIET 

Il-proċess ta’ ġestjoni ta’ kawżi u d-durata tiegħu 

22. Kif jidher fil-Figura 3

23. L-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali jaħdmu fuq il-kawżi assenjati direttament lilhom, iżda 

janalizzaw ukoll kawżi oħra fil-livell tal-Awla li jagħmlu parti minnha jew fil-livell tal-Qorti. L-

Imħallfin jistgħu jkunu responsabbli għal kawżi fejn ikollhom rwol ta’ Imħallef Relatur, 

Imħallef Assessur jew, fejn xieraq, President ta’ Awla. Huma jiġu assistiti fit-twettiq tad-

dmirijiet tagħhom mill-persunal tal-Kabinetti tagħhom: référendaires u assistenti. Kull 

Kabinett huwa magħmul minn tliet référendaires għall-Imħallfin u erbgħa għall-Avukati 

Ġenerali. Ir-référendaires għandhom rwol ewlieni fl-għoti ta’ appoġġ lill-Imħallfin u lill-

Avukati Ġenerali f’kawżi li għalihom ikunu responsabbli, kif ukoll fl-għoti ta’ assistenza fil-

preparazzjoni tal-laqgħat ġenerali jew tal-Konferenzi tal-awli, u fit-twettiq ta’ analiżi dwar 

kawżi oħra li jiġu ttrattati fl-Awli li għalihom l-Imħallef ikun assenjat. Għalhekk, il-kwalità, il-

ġestjoni u d-disponibbiltà ta’ dawn ir-riżorsi huma fatturi importanti li jikkontribwixxu biex 

tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti ta’ kawżi. 

, il-kawżi jaslu għand ir-Reġistri u jiġu ttrattati inizjalment minnhom 

kemm fil-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll fil-Qorti Ġenerali. It-twettiq tal-ewwel parti tal-

proċedura (il-proċedura bil-miktub) huwa stabbilit fid-dettall fir-Regoli tal-Proċedura ta’ kull 

waħda miż-żewġ Qrati, fejn huwa speċifikat b’mod partikolari d-dokumenti kkonċernati u l-

limiti ta’ żmien applikabbli. Il-Presidenti taż-żewġ Qrati jassenjaw il-kawżi lill-Awli u/jew lill-

Imħallfin Relaturi u, fil-każ tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Avukat Ġenerali Ewlieni jassenja l-kawża lil 

Avukat Ġenerali. 

24. Inġenerali, jiġi nnominat référendaire wieħed għaċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta’ kull kawża, 

inkluż biex jipprovdi assistenza fl-abbozzar ta’ rapporti preliminari, konklużjonijiet u 

deċiżjonijiet ġudizzjarji. B'riżultat ta' dan, jekk ikun hemm interruzzjonijiet fid-disponibbiltà 

ta’ référendaire dan jista’ jkollu impatt negattiv fuq l-ipproċessar effiċjenti tal-kawżi.  
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25. Wara l-assenjazzjoni tal-kawża u l-ikkompletar tal-proċedura bil-miktub, l-Imħallef 

Relatur jabbozza u sussegwentement jippreżenta rapport preliminari22 (fil-Qorti Ġenerali dan 

huwa kkomplementat b’rapport għas-seduta). Dan jiġi diskuss fil-laqgħa ġenerali tal-Qorti 

tal-Ġustizzja jew fil-konferenza tal-Awla tal-Qorti Ġenerali. Il-fażijiet li jmiss fiċ-ċiklu tal-ħajja 

tal-kawża huma s-seduta23 (li tista’ ma ssirx taħt ċerti kundizzjonijiet24) u, għal ħafna kawżi 

fil-Qorti tal-Ġustizzja25

26. L-għeluq tal-proċedura jinkludi d-deliberazzjoni u l-għoti tad-deċiżjoni

, il-ħruġ ta’ konklużjoni tal-Avukat Ġenerali. 

26. L-abbozz ta’ 

sentenzi u, f’xi każijiet, l-abbozz ta’ digrieti huma suġġetti għal eżami mill-ġdid li jsir minn tim 

ta’ membri tal-persunal li jaġixxu biex jiżguraw il-kwalità u l-konsistenza tal-abbozzar filwaqt 

li jieħdu inkunsiderazzjoni l-prattika u l-preċedent (minn hawn 'il quddiem dan it-tim jissejjaħ 

“cellule des lecteurs d’arrêts”). Dan jista’ jiġi segwit mill-pubblikazzjoni fil-Ġabra elettronika 

tal-ġurisprudenza (Recueil numérique de la jurisprudence)27

                                                       

22 Fil-prinċipju, il-preparazzjoni tar-rapport preliminari ssegwi t-traduzzjoni tal-biċċa l-kbira mill-atti 
proċedurali għall-Franċiż, li huwa l-unika lingwa ta’ deliberazzjoni tal-QtĠ-UE. Ġeneralment, l-
aħħar att proċedurali jiġi tradott fi żmien xahrejn wara l-ikkompletar tal-proċedura bil-miktub. 

, skont il-kriterji stipulati minn 

kull Qorti. 

23 Jiġu pprovduti servizzi tal-interpretazzjoni b’kunsiderazzjoni meħuda tal-lingwi li l-partijiet huma 
intitolati jużaw matul is-seduta, tal-lingwa ta’ ħidma tal-QtĠ, kif ukoll ta’ talbiet li jistgħu jsiru 
mill-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali. 

24 B’mod partikolari, meta l-Qrati jqisu li jkollhom biżżejjed informazzjoni sabiex ikunu jistgħu 
jiddeċiedu fuq il-bażi tal-proċedura bil-miktub (ara l-Artikolu 76, il-paragrafu 2, tar-Regoli tal-
Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-Artikolu 135a tar-Regoli tal-Proċedura preċedenti tal-Qorti 
Ġenerali). 

25 Fejn il-kawża ma tqajjimx punti ġodda ta’ liġi, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ tiddeċiedi mingħajr 
konklużjoni tal-Avukat Ġenerali. Huwa wkoll possibbli li konklużjoni ta’ dan it-tip tintalab fil-
Qorti Ġenerali, iżda fil-prattika, din id-dispożizzjoni ma tintużax. 

26 L-Imħallfin jiddeliberaw fuq il-bażi ta’ abbozz ta’ sentenza stabbilita mill-Imħallef Relatur. Kull 
Imħallef tal-kulleġġ ġudikanti kkonċernat jista’ jipproponi bidliet. Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-
maġġoranza u l-opinjonijiet kuntrarji ma jsirux pubbliċi. Is-sentenzi jiġu ffirmati mill-Imħallfin 
kollha li jkunu ħadu sehem fid-deliberazzjoni u l-parti operattiva tagħhom titħabbar fil-qorti bil-
miftuħ. Is-sentenzi u l-konklużjonijiet tal-Avukati Ġenerali jkunu disponibbli fuq is-sit tal-internet 
tal-QtĠ-UE fil-ġurnata meta jingħataw. 

27 Il-pubblikazzjoni ssir fil-lingwi kollha tal-UE. Din ir-regola tapplika wkoll għall-konklużjonijiet tal-
Avukati Ġenerali. Jekk deċiżjoni ma tiġix ippubblikata fil-Ġabra elettronika tal-ġurisprudenza, tiġi 
tradotta fil-lingwa użata mill-parti li tkun qed tirreferi l-kawża lill-Qorti kkonċernata (l-hekk 
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27. Filwaqt li kull waħda miż-żewġ Qrati topera bħala korp kolleġġjali li jassumi r-

responsabbiltà kollettiva għad-deċiżjonijiet li jieħu, il-monitoraġġ kumplessiv tal-progress tal-

kawżi individwali huwa r-responsabbiltà tal-Presidenti taż-żewġ Qrati. Evidentement, l-

Imħallef Relatur u l-President tal-Awla rilevanti huma wkoll responsabbli milli jiżguraw li jsir 

monitoraġġ xieraq. Fil-Qorti tal-Ġustizzja, l-Avukat Ġenerali Ewlieni jassumi r-responsabbiltà 

kumplessiva għall-monitoraġġ tal-progress tal-konklużjonijiet li jkunu qed jiġu stabbiliti mill-

Avukati Ġenerali. 

                                                                                                                                                                         
imsejħa “lingwa proċedurali”) jekk din il-lingwa ma tkunx dik użata mill-Imħallfin għad-
deliberazzjoni. 
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Figura 3 – Fażijiet prinċipali fil-ġestjoni ta’ kawża  

Sors: Il-QEA. 
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28. Kif ġie deskritt fil-paragrafu 9, il-QtĠ-UE tippubblika d-durata medja totali tal-kawżi 

bħala indikatur ewlieni tal-prestazzjoni. Aħna kkonfermajna li l-kalkolu tad-durati medji tal-

fażijiet ewlenin (skont it-tip ta’ deċiżjoni, u skont it-tip ta’ proċedura jew suġġett), li ntuża 

mill-QtĠ-UE għal skopijiet interni u li hu relatat mal-proċeduri li ngħalqu fl-2014 u fl-2015 fil-

Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti Ġenerali, kien sar b’mod korrett. Barra minn hekk, aħna 

wettaqna kalkolu aktar dettaljat tad-durati medji li qisna li kienu rilevanti għall-ġestjoni ta’ 

kawżi (ara l-Figura 4

Figura 4 – Durata medja (f’xhur) tal-fażijiet prinċipali (skont it-tip ta’ deċiżjoni u t-tip ta’ 

proċedura/suġġett) għal kawżi li ngħalqu fl-2014 u fl-2015 mill-QtĠ-UE  

). 

Il-Qorti tal-Ġustizzja 
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Il-Qorti Ġenerali 
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indikattiva ta’ xahrejn) u, fil-Qorti Ġenerali, dan kien ta’ madwar disa’ xhur (imqabbel ma’ 

mira indikattiva ta’ xahrejn jew ta’ erba’ xhur, skont it-tip ta’ kawża28

31. F’termini tat-tul ta’ żmien medju tal-proċeduri, hemm differenza sinifikanti bejn kawżi li 

jiġu deċiżi b’sentenzi u dawk li jiġu deċiżi b’digrieti

).  

29

32. L-analiżi li wettaqna kopriet il-proċessi ewlenin li ġejjin għall-ġestjoni ta’ kawżi: 

, iżda irrispettivament mit-tip ta’ kawża u 

t-tip ta’ deċiżjoni (sentenza jew digriet), il-proċedura bil-miktub, il-preparazzjoni tar-rapport 

preliminari u l-għeluq huma l-itwal fażijiet fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ kawża.  

- Il-preżentata u l-ipproċessar inizjali (inklużi l-wasla u l-komunikazzjoni tal-atti 

proċedurali), proċess magħruf bħala l-proċedura bil-miktub, li jsir mir-Reġistri rispettivi 

(ara l-paragrafi 36 sa 40

- L-assenjazzjoni mill-Presidenti taż-żewġ Qrati, inkluża dik mill-Avukat Ġenerali Ewlieni, 

fejn ikun rilevanti (ara l-

); 

paragrafi 41 sa 45

- It-trattament tal-kawżi mill-Awli u mill-Imħallfin Relaturi wara li dawn jiġu assenjati 

lilhom u suġġett għar-restrizzjonijiet deskritti fil-

); 

paragrafu 13 (ara l-paragrafi 46 sa 50

- Il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-progress tal-kawżi mill-Presidenti taż-żewġ Qrati (ara l-

); 

u 

paragrafi 51 sa 60

L-użu tar-risposti għall-kwestjonarji tagħna 

). 

33. Il-kwestjonarji relatati mas-60 kawża li ġew ippreżentati lir-Reġistri u lill-Imħallfin (u fejn 

xieraq lill-Avukati Ġenerali) kellhom l-għan li tinkiseb informazzjoni dwar il-fatturi li 

affettwaw id-durata tal-proċedura (ara l-paragrafu 19

                                                       

28 Xahrejn għall-appelli u erba’ xhur għall-kawżi l-oħra. 

), informazzjoni dwar iż-żmien allokat 

29 Għal raġunijiet ta’ kompletezza, il-Figura 4 turi d-durata medja tal-kawżi li ngħalqu b’digrieti, 
ripartiti skont il-fażijiet ewlenin. Madankollu, għandu jiġi nnutat li, filwaqt li l-kawżi li ngħalqu 
b’sentenzi jgħaddu mill-fażijiet kollha tal-proċedura, dawk li jiġu deċiżi b’digrieti jistgħu 
jingħalqu fi stadji differenti tal-proċedura u għal ħafna raġunijiet differenti. 
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għal kull fattur u aktar spjegazzjonijiet dettaljati għal kull kawża partikolari (eż. l-aħjar 

prattiki). Madankollu, ir-risposti li rċevejna kien fihom livelli ta’ informazzjoni li kienu jvarjaw. 

34. Fuq il-bażi tar-risposti li rċevejna, aħna analizzajna l-frekwenza tal-fatturi evokati mill-

QtĠ-UE. L-intervisti sussegwenti mal-Imħallfin u mal-Avukati Ġenerali kkonfermaw li dawk il-

fatturi għandhom impatt fuq id-durata kumplessiva tal-kawżi. Fil-maġġoranza l-kbira tal-

każijiet, ir-Reġistri pprovdew informazzjoni dwar iż-żmien attribwibbli għal kull fattur li 

affettwa d-durata. L-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali pprovdew informazzjoni ta’ dan it-tip għal 

għadd aktar limitat ta’ każijiet. Għalhekk, aħna ma stajniex nivvalutaw l-impatt tal-fatturi 

evokati fuq id-durata għall-kawżi kollha li ġew ikkampjunati. 

35. L-Anness II jipprovdi analiżi dettaljata tar-risposti għall-kwestjonarji u juri l-frekwenza 

tal-fatturi evokati mir-Reġistri, l-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali, li affettwaw id-durata tal-

proċeduri. Il-Figuri 5 sa 8

Preżentata u pproċessar inizjali fir-Reġistri (proċedura bil-miktub) 

 jipprovdu sommarju ta’ dik l-informazzjoni. 

36. Il-proċedura bil-miktub hija mmaniġġjata mir-Reġistri li japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-

Regoli tal-Proċedura rispettivi tagħhom. Dawn tal-aħħar jistipulaw, fost l-oħrajn, it-termini 

ta’ żmien li matulhom il-partijiet iridu jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom jew il-

preżentata tal-osservazzjonijiet bil-miktub tagħhom. 

37. L-analiżi tagħna turi li din il-fażi ħadet medja ta’ 6.6 xhur fil-Qorti tal-Ġustizzja u 9.1 xhur 

fil-Qorti Ġenerali fis-snin 2014 u 2015. Fiż-żewġ każijiet, dan kien jirrappreżenta proporzjon 

sinifikanti tat-tul tal-ħajja tal-kawża. Għandu jiġi nnutat li d-durata ta’ din il-fażi hija 

ddeterminata mir-Regoli tal-Proċedura li jissettjaw dati ta’ skadenza għall-preżentata tad-

diversi atti proċedurali, iżda tiddependi wkoll mill-partijiet involuti (li jitolbu, pereżempju, l-

estensjoni tad-dati ta' skadenza jew trattament kunfidenzjali ta’ ċerta informazzjoni), kif 

ukoll mill-eventwalità li partijiet terzi jitolbu li jintervienu fil-proċedura. 

38. Fil-Figura 5 għall-Qorti tal-Ġustizzja, u fil-Figura 6 għall-Qorti Ġenerali, tingħata stampa 

ġenerali tal-fatturi l-aktar frekwenti li, skont ir-risposti li taw ir-Reġistri fir-rigward tas-

60 kawża magħżula, affettwaw id-durata tal-proċedura bil-miktub. 
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Figura 5 – Il-fatturi l-aktar frekwenti li affettwaw id-durata tal-proċedura bil-miktub fit-
30 kawża magħżula fil-Qorti tal-Ġustizzja  

 

Sors: Analiżi mill-QEA tal-kwestjonarji li ntbagħtu lill-QtĠ-UE. 

Figura 6 – Il-fatturi l-aktar frekwenti li affettwaw id-durata tal-proċedura bil-miktub fit-
30 kawża magħżula fil-Qorti Ġenerali  

 
Sors: Analiżi mill-QEA tal-kwestjonarji li ntbagħtu lill-QtĠ-UE. 

39. L-istampa ġenerali turi li, għall-Qorti tal-Ġustizzja, iż-żewġ fatturi l-aktar frekwenti 

indikati huma relatati mat-traduzzjonijiet li saru minn istituzzjonijiet oħra tal-UE30

                                                       

30 L-istituzzjonijiet tal-UE jridu jipprovdu traduzzjonijiet bil-Franċiż tal-atti proċedurali għal kawżi li 
jkunu involuti fihom. 

 u mal-
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ammont ta’ xogħol li kellu d-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni (DĠ TRAD) tal-QtĠ-UE31. 

Aħna analizzajna f’aktar dettall l-impatt tax-xogħol fid-DĠ TRAD fuq il-ġestjoni ta’ kawżi (ara 

l-paragrafi 74 sa 79) u sibna li l-impatt ta’ dan il-fattur fuq id-durata kumplessiva tal-kawżi 

kien limitat. Għall-Qorti Ġenerali, il-fatturi indikati kienu prinċipalment jikkonċernaw 

proċeduri regolatorji relatati mal-iskambju ta’ dokumenti mal-partijiet32 u ż-żmien li kien 

meħtieġ għat-trattament ta’ dokumentazzjoni voluminuża relatata mal-kawżi. Il-Kaxxa 2

Kaxxa 2 – Eżempji taż-żieda fit-tul ta’ żmien tal-proċedura bil-miktub fil-Qorti tal-Ġustizzja u fil-

Qorti Ġenerali 

 turi 

eżempji tar-raġunijiet għaż-żieda fit-tul ta’ żmien tal-proċedura bil-miktub għall-Qorti tal-

Ġustizzja u għall-Qorti Ġenerali. 

Kawża waħda kienet tikkonċerna rinviju għal deċiżjoni preliminari fejn it-talba li saret mill-qorti 

nazzjonali ma kinitx dettaljata biżżejjed. Il-valutazzjoni li saret mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-

implikazzjonijiet tal-kawża kienet kumplessa. Għaddew tliet xhur biex intbagħtet talba bil-miktub lill-

qorti nazzjonali sabiex jinkisbu l-kjarifiki meħtieġa. Sitwazzjoni simili seħħet għal kawża oħra fejn il-

proċedura ttawlet b’xahar u 10 ijiem. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja 

F’kawża relatata ma’ rikors għal annullament, iż-żieda bi 18-il xahar fit-tul ta’ żmien tal-proċeduri 

kienet dovuta għal argumenti legali li tqajmu mill-partijiet dwar kwistjonijiet ta’ kunfidenzjalità. 

F’kawża oħra, il-problemi ta’ kunfidenzjalità ġew riżolti wara 17-il xahar. 

Il-Qorti Ġenerali 

40. Matul l-analiżi tagħna, aħna osservajna li ż-żewġ Qrati kienu diġà ħadu passi proattivi 

biex jibdlu u jammeljoraw ċerti proċeduri li kienu jaffettwaw id-durata tal-proċedura bil-

miktub sabiex jevitaw dewmien eċċessiv f’din il-fażi. Eżempji ta’ dawn l-azzjonijiet jinkludu t-

                                                       

31 Fir-rigward tal-ħames kawżi fejn iż-żieda fit-tul ta’ żmien kienet dovuta għall-ammont ta’ xogħol 
fid-DĠ TRAD, għal erbgħa minn dawk il-kawżi ż-żieda kienet ta’ bejn jumejn u sebat ijiem. Għall-
kawża li jifdal, din kienet ta’ 1.7 xhur.  

32 Eżempju, il-wasla u l-ipproċessar tal-atti proċedurali fir-Reġistru (kif ukoll deċiżjonijiet meħuda 
mill-Imħallfin dwar is-segwitu proċedurali), l-aċċettazzjoni tat-tieni skambju ta’ noti, ir-
regolarizzazzjoni tal-atti proċedurali, kwistjonijiet proċedurali oħra, l-estensjoni tad-dati ta' 
skadenza mitluba mill-partijiet u t-talbiet għal intervent. 
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titjib kontinwu tar-Regoli tal-Proċedura, simplifikazzjonijiet fil-proċeduri għat-teħid ta’ 

deċiżjonijiet u l-promozzjoni tal-preżentata elettronika tal-kawżi (E-Curia) li bdiet mill-2011 u 

għadha għaddejja, sabiex jitnaqqas l-użu ta’ dokumenti stampati huma eżempji ta’ dawn ir-

rikorsi.abiex jitnaqqas l-użu ta’ dokumenti stampati. 

Il-proċess tal-assenjazzjoni tal-kawżi li jiġu riferuti lill-Qrati 

41. F’kull waħda mill-Qrati, l-assenjazzjoni tal-kawżi sseħħ meta jkun inġema’ ammont 

suffiċjenti ta’ kawżi ġodda biex l-ammont ta’ xogħol ikun jista’ jiġi allokat b’mod ibbilanċjat 

fost l-Imħallfin. L-analiżi tad-data relatata mal-kawżi li ngħalqu fl-2014 u fl-2015 turi li ż-

żmien medju li ttieħed minn meta waslet kawża sa meta din ġiet assenjata lil Imħallef huwa 

ta’ 2.3 xhur fil-Qorti tal-Ġustizzja u 1.5 xhur fil-Qorti Ġenerali. Madankollu, dan ma għandux 

impatt sinifikanti fuq iż-żmien kumplessiv meħud għall-ipproċessar tal-kawżi, minħabba li 

xogħol preliminari essenzjali li jsir fir-Reġistru rilevanti jitwettaq fl-istess żmien. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja 

42. Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa responsabbli mill-assenjazzjoni ta’ kawża lil 

Imħallef Relatur individwali, u l-Avukat Ġenerali Ewlieni jassenja l-kawża lil Avukat Ġenerali. 

Għall-assenjazzjoni tal-kawża jittieħed kont ta’ bosta fatturi, inkluż l-ammont ta’ xogħol 

attwali li jkollhom l-Imħallfin u s-similarità tal-kawża ma’ kawżi oħra. Barra minn hekk, jiġu 

applikati regoli biex jiġi evitat li l-kawża tiġi allokata lil Imħallfin li jkollhom l-istess 

nazzjonalità bħal dik tal-kawża u, fil-każ ta’ appelli mill-Qorti Ġenerali, il-kawża ma tiġix 

allokata lil Imħallef li jkollu l-istess nazzjonalità bħall-Imħallef Relatur oriġinali. 

43. Assenjazzjonijiet ad hoc iseħħu meta deċiżjonijiet ta’ proċedura jkunu jridu jittieħdu 

mingħajr dewmien, u fejn ikunu jinħtieġu proċeduri mħaffa. Kawżi li jkunu jirrikjedu deċiżjoni 

preliminari b’urġenza33

                                                       

33 Kawżi li jirrigwardaw kwistjonijiet urġenti fil-qasam tal-spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja. 

 jiġu ttrattati f’Awla ddedikata għal dak l-iskop. Inġenerali, fejn kawża 
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tkun tista’ tiġi ttrattata malajr permezz ta’ digriet, il-President ifittex li jattribwiha mingħajr 

dewmien lil Imħallef Relatur skont ir-Regoli tal-Proċedura34

Il-Qorti Ġenerali 

.  

44. Il-President tal-Qorti Ġenerali jassenja l-kawżi lid-disa’ Awli b’sistema ta’ rotazzjoni, 

skont ir-regoli interni35

45. F’konformità mar-regoli applikabbli, il-President jista’ jidderoga minn dawn ir-

rotazzjonijiet għar-raġuni li l-kawżi li jaslu jkunu konnessi ma’ oħrajn li jkunu qed jiġu 

pproċessati jew li jkunu diġà ġew ikkompletati, jew bil-ħsieb li jiżgura tqassim indaqs tal-

ammont ta’ xogħol. L-informazzjoni pprovduta mill-Qorti Ġenerali tindika li madwar 40 % tal-

kawżi ġew assenjati barra mis-sistema ta’ rotazzjoni fl-2014 u fl-2015. Wara l-assenjazzjoni 

tal-kawżi lil Awla, il-President ta’ dik l-Awla jipproponi Imħallef Relatur għal kull kawża 

individwali; il-President tal-Qorti Ġenerali, imbagħad, jieħu d-deċiżjoni finali. 

. Dawn jipprevedu erba’ rotazzjonijiet separati relatati rispettivament 

ma’: (i) kawżi li jirrigwardaw l-implementazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni applikabbli għall-

impriżi, tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u tar-regoli dwar il-miżuri ta’ difiża kummerċjali; 

(ii) kawżi li jirrigwardaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali; (iii) kawżi tas-servizz pubbliku 

(mill-2016) u (iv) kawżi oħra għajr dawk imsemmijin hawn fuq.  

Il-proċess ta’ trattament tal-kawżi mill-Awli u mill-Imħallfin Relaturi wara li jiġu assenjati 

46. L-ipproċessar tal-kawżi wara li dawn jiġu assenjati sa meta jingħalqu jinkludi bosta 

fażijiet u jirrappreżenta parti sinifikanti ħafna mid-durata kollha tagħhom: b’mod partikolari 

l-preparazzjoni tar-rapporti preliminari ħadet medja ta’ 3.2 xhur fil-Qorti tal-Ġustizzja u 

9.4 xhur fil-Qorti Ġenerali, u l-għeluq tal-kawżi ħa medja ta’ 4 xhur fil-Qorti tal-Ġustizzja u 

5.3 xhur fil-Qorti Ġenerali fis-snin 2014 u 2015. Kif ġie deskritt fil-paragrafi 33 u 34

                                                       

34 Ara l-Artikolu 53, il-paragrafu 2 (nuqqas ta’ kompetenza jew talbiet manifestament 
inammissibbli), l-Artikolu 99 (risposta permezz ta’ digriet motivat) u l-Artikolu 181 (appell 
manifestament inammissibbli jew manifestament infondat) tar-Regoli tal-Proċedura. 

, l-

informazzjoni pprovduta mill-Imħallfin u mill-Avukati Ġenerali fil-kwestjonarji, fil-

maġġoranza tal-każijiet, kienet tirreferi aktar għall-frekwenza tad-diversi fatturi li affettwaw 

35 Deċiżjonijiet li jikkonformaw mal-Artikolu 25 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali 
(ĠU C 313, 26.10.2013, p. 4 u ĠU C 296, 16.8.2016, p. 2). 
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id-durata, milli għaż-żmien attribwibbli għal dawk il-fatturi. Barra minn hekk, filwaqt li 

għandna informazzjoni dwar iż-żmien li ttieħed f’kull fażi, ma hemmx data disponibbli dwar 

kemm-il jum ta’ xogħol, inklużi għall-Imħallfin, l-Avukati Ġenerali u l-persunal tal-Kabinetti 

tagħhom, kienu fil-fatt meħtieġa biex titwettaq kull fażi. 

47. Madankollu, ir-risposti għall-kwestjonarji huma sors inizjali ta’ informazzjoni li fuqha l-

QtĠ-UE tista’ tapprofondixxi l-analiżi. Fil-Figura 7 għall-Qorti tal-Ġustizzja, u fil-Figura 8 

għall-Qorti Ġenerali, tingħata stampa ġenerali tal-fatturi l-aktar frekwenti, li skont l-Imħallfin 

u, fejn applikabbli, l-Avukati Ġenerali affettwaw id-durata tat-trattament tal-kawżi 

kkonċernati. L-analiżi sħiħa tal-fatturi li affettwaw id-durata tas-60 kawża tingħata fl-

Anness II

Figura 7 – Il-fatturi l-aktar frekwenti li affettwaw id-durata tat-trattament tat-30 kawża 
magħżula fil-Qorti tal-Ġustizzja  

. 

 
Sors: Analiżi mill-QEA tal-kwestjonarji li ntbagħtu lill-QtĠ-UE. 
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Figura 8 – Il-fatturi l-aktar frekwenti li affettwaw id-durata tat-trattament tat-30 kawża 
magħżula fil-Qorti Ġenerali  

 
Sors: Analiżi mill-QEA tal-kwestjonarji li ntbagħtu lill-QtĠ-UE.  

48. Għall-Qorti tal-Ġustizzja, il-kwestjonarji jindikaw li l-fatturi l-aktar frekwenti li affettwaw 

id-durata tat-trattament tal-kawżi huma l-vaganzi ġudizzjarji36

49. Fil-Qorti Ġenerali, il-fattur l-aktar frekwenti li affettwa d-durata għall-kawżi kkampjunati 

rriżulta miż-żmien meħtieġ mis-“cellule des lecteurs d’arrêts”. Dan kien dovut għall-ammont 

sinifikanti ta’ xogħol esperjenzat minn dan id-dipartiment b’riżultat tal-isforzi li saru biex 

jitnaqqas l-ammont ta’ kawżi pendenti fis-snin 2014 u 2015. Madankollu, għandu jiġi nnutat 

li d-dati ta’ skadenza interni ssettjati għal dan ix-xogħol ġeneralment ġew irrispettati. Il-

fatturi l-oħra li spiss ġew indikati kienu l-ammont ta’ xogħol li kellhom l-Imħallfin Relaturi u r-

référendaires tagħhom, il-bidla fil-kompożizzjoni tal-Awla li tkun qed tittratta l-kawża, l-

assenjazzjoni mill-ġdid ta’ kawżi u l-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura. Fil-

, l-ammont ta’ xogħol li 

jkollhom ir-référendaires, il-liv li ħadu minħabba mard, jew liv ta’ maternità/tal-ġenituri, jew 

it-tluq tagħhom, l-ammont ta’ xogħol li kellhom l-Imħallfin Relaturi u l-Avukati Ġenerali, il-

kumplessità u l-kontenut voluminuż tal-kawżi.  

Kaxxa 3

                                                       

36 Matul il-perjodi tal-vaganzi ġudizzjarji l-QtĠ-UE tkompli topera, iżda ma jsirux seduti u 
deliberazzjonijiet dment li ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża ma jkunux jirrikjedu li jsir dan. 

 

jingħata tqabbil bejn il-frekwenza ta’ fatturi speċifiċi fil-Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti 

Ġenerali. 
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Kaxxa 3 – Tqabbil bejn il-frekwenza ta’ fatturi speċifiċi fil-Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti Ġenerali 

L-Imħallfin indikaw li l-kumplessità tal-kwistjonijiet li jitqajmu mill-kawżi hija wieħed mill-fatturi l-

aktar frekwenti li affettwaw id-durata wara l-proċedura bil-miktub. Din hija problema li ż-żewġ Qrati 

jiffaċċjaw b’mod simili (ġiet evokata għal 40 % tal-kawżi kkampjunati fil-Qorti tal-Ġustizzja u għal 

33 % tal-Qorti Ġenerali). Ir-risposti juru wkoll li ż-żewġ Qrati huma affettwati b’mod indaqs mid-

dokumentazzjoni voluminuża tal-kawżi, li ssemmiet bħala fattur f’madwar 20 % tal-kawżi 

kkampjunati kemm fil-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll fil-Qorti Ġenerali. 

Kumplessità u dokumentazzjoni voluminuża tal-kawżi 

L-ammont ta’ xogħol li jkollu l-Imħallef Relatur/l-Avukat Ġenerali u r-référendaire inkarigat mill-

kawża huwa fattur, kif indikat mill-Qorti Ġenerali, li spiss affettwa d-durata tal-proċeduri (huwa 

affettwa 67 % u 53 % tal-kawżi kkampjunati). Din ir-raġuni hija evokata bi frekwenza sinifikattivament 

aktar baxxa mill-Qorti tal-Ġustizzja (37 % u 40 % rispettivament). 

Ammont ta’ xogħol 

Skont ir-risposti tal-QtĠ-UE, tmiem il-mandat tal-Imħallfin Relaturi huwa fattur li affettwa aktar ta’ 

spiss id-durata tal-proċedura fil-Qorti Ġenerali (37 %) milli affettwa d-durata tal-proċedura fil-Qorti 

tal-Ġustizzja (inqas minn 10 %). 

Tmiem il-mandat tall-Imħallfin Relaturi, il-bidla fil-kompożizzjoni tal-Awla, l-assenjazzjoni mill-ġdid ta’ 

kawżi 

Żewġ fatturi oħra li ġew evokati ta’ spiss mill-Qorti Ġenerali bħala li affettwaw id-durata tal-

proċedura (f’madwar 60 % tar-risposti) huma l-bidla fil-kompożizzjoni tal-Awla u l-assenjazzjoni mill-

ġdid ta’ kawżi. Dawn il-fatturi huma spiss marbutin ma’ tmiem il-mandat tal-Imħallef. 

Fil-kampjun tagħna sitt kawżi relatati mal-Qorti Ġenerali kienu suġġetti għal sospensjonijiet formali 

f’konformità mar-Regoli tal-Proċedura

Sospensjonijiet 

37

                                                       

37 Il-kawżi jistgħu jiġu sospiżi f’ċirkustanzi speċifiċi (eż. fejn il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali 
jkunu aditi b’kawżi li fihom jitfittex l-istess rimedju, titqajjem l-istess problema ta’ 
interpretazzjoni jew jitqajjem dubju dwar il-validità tal-istess att). Id-digrieti jew id-deċiżjonijiet 
dwar is-sospensjonijiet għandhom jiġu nnotifikati lill-partijiet. Ara l-Artikolu 55 tar-Regoli tal-
Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-Artikolu 69 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali. 

, filwaqt li l-ebda kawża relatata mal-Qorti tal-Ġustizzja ma 
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kienet suġġetta għal dan. Madankollu, għal tliet kawżi fil-Qorti tal-Ġustizzja, l-Imħallfin Relaturi 

indikaw li d-durata tal-proċedura kienet affettwata minn sospensjoni “informali” li mhix prevista fir-

Regoli tal-Proċedura. Pereżempju, dan sar fejn il-Qorti tal-Ġustizzja ssospendiet it-trattament tal-

kawżi sabiex tistenna li jingħataw is-sentenzi għal kawżi simili. 

50. L-intervisti li wettaqna mal-Imħallfin u mal-Avukati Ġenerali indikaw li dawn huma 

konxji mill-ħtieġa li, fejn possibbli, il-kawżi jridu jiġu ttrattati fil-limiti ta’ żmien indikattivi 

mingħajr ma tiġi kompromessa l-kwalità tax-xogħol. Huma ġibdu l-attenzjoni wkoll għall-

impatt li l-assenza tar-référendaire assenjat għal kawża partikolari jista’ jkollha fuq l-

effiċjenza tal-ipproċessar tagħha, speċjalment fin-nuqqas ta’ sostitut adegwat. Il-kwistjoni ta’ 

inċertezza dwar Imħallfin li jkun se jintemm il-mandat tagħhom u tat-trasferiment tax-xogħol 

tal-Imħallfin li jkunu se jitilqu, ġew ukoll indikati bħala oqsma fejn jista’ jsir titjib. 

Monitoraġġ 

51. Il-monitoraġġ u s-segwitu tat-trattament tal-kawżi, inkluż l-iżvilupp ta’ għodod ta’ 

monitoraġġ online, evolvew b’mod pożittiv matul iż-żmien. L-Imħallfin li intervistajna 

rrikonoxxew l-effett ta’ dan fuq l-effiċjenza tal-ipproċessar tal-kawżi. 

52. L-approċċ li l-QtĠ-UE tuża biex timmonitorja li l-limiti ta’ żmien indikattivi jiġu rrispettati 

huwa bbażat fuq kawżi individwali, u fejn ma jistgħux jiġu rrispettati, dan jiġi indikat. 

Madankollu, minħabba n-natura indikattiva tal-limiti ta’ żmien, dawn huma intenzjonati li 

jiġu rrispettati minn kull Qorti bħala medja, biex b’hekk il-kawżi li jieħdu fit-tul ikunu jistgħu 

jiġu kkumpensati minn dawk li jirrikjedu inqas żmien. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja 

53. Il-monitoraġġ u s-segwitu tal-kawżi huwa r-responsabbiltà kumplessiva tal-President. 

Huwa jimmonitorja r-rispett tal-limiti ta’ żmien notevolment permezz ta’ laqgħa ta’ kull 

ġimgħa mal-Presidenti tal-Awla u l-Avukat Ġenerali Ewlieni. Il-proċess ta’ monitoraġġ ilu 

jevolvi matul bosta snin u, dovut għal titjib progressiv, issa qed jinħarġu rapporti u analiżijiet 

aktar dettaljati li jikkontribwixxu biex jiżguraw is-segwitu u li huma appoġġati minn diversi 

rapporti u ċerti għodod tal-IT bħas-Suivi des Affaires. Fost dawn l-għodod, għall-produzzjoni 

tar-rapport “État des affaires” juri, permezz ta’ asterisk, il-kawżi li għalihom il-limitu ta’ 

żmien indikattiv għall-produzzjoni tar-rapport preliminari mill-Imħallef Relatur ma ġiex 
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irrispettat, u “Fiche délai”, li ġie introdott aktar reċentement38

54. Il-Qorti tal-Ġustizzja introduċiet progressivament sensiela ta’ miżuri biex tnaqqas iż-

żmien li jittieħed fuq it-trattament tal-kawżi, u biex tidentifika u tirrimedja ż-żieda fit-tul ta’ 

żmien fil-fażi proċedurali. B’mod partikolari, mill-2004 'l quddiem, hija adottat “Échéancier” 

bħala parti mill-Gwida Prattika

, jagħti aktar dettall u jissettja 

d-dati stmati għall-fażijiet li jmiss ta’ kawża. Barra minn hekk, fl-2016, il-Qorti tal-Ġustizzja 

introduċiet “Plan de rattrapage” li jkun irid isir għal kawżi fejn il-limiti ta’ żmien indikattivi ma 

ġewx irrispettati. 

39

55. Is-sistema ta’ limiti ta’ żmien indikattivi timponi inċentiv reali biex id-diversi fażijiet fil-

proċess jiġu kkompletati fi ħdan id-dati ta' skadenza ssettjati. Madankollu dan huwa approċċ 

ta’ “universalità”. Dan ifisser li d-data ta' skadenza ssettjata ma tiħux kont tat-tipoloġija, il-

kumplessità jew karatteristiċi oħra tal-kawżi individwali, u possibbilment tkun qasira wisq 

għal kawżi kumplessi u ġeneruża żżejjed għal dawk aktar sempliċi.  

 għat-trattament tal-kawżi li jitressqu quddiemha. Dan 

jissettja limiti ta’ żmien indikattivi għad-diversi fażijiet fil-ġestjoni u l-ipproċessar tal-biċċa l-

kbira mill-kawżi. 

Il-Qorti Ġenerali 

56. Fil-Qorti Ġenerali, il-President għandu r-responsabbiltà kumplessiva għall-monitoraġġ u 

s-segwitu tal-kawżi wara li dawn jiġu assenjati lill-Imħallfin. Hemm responsabbiltà kollettiva 

aktar ġenerali li tinvolvi l-President, il-President tal-Awla u l-Imħallef Relatur għal kull kawża 

individwali. Il-ħtieġa għal monitoraġġ u segwitu aktar mill-qrib, bħalma hu l-każ fil-Qorti tal-

Ġustizzja, ġiet rikonoxxuta u biż-żmien, evolvew l-għodod biex dan isir. 

57. Il-Qorti Ġenerali żviluppat u użat analiżijiet tad-data u rapporti biex tħeġġeġ ir-rispett 

tal-limiti ta’ żmien ġenerali ssettjati għal xi wħud mill-fażijiet ewlenin tal-ġestjoni ta’ kawżi40

                                                       

38 Ara l-Memorandum 29/2016 mill-President Lenaerts, bid-data tal-11 ta’ Marzu 2016. 

, 

39 Id-dokument intern “Guide pratique relatif au traitement des affaires portées devant la Cour de 
Justice (document interne de la Cour – dernière mise à jour à compter de juin 2017)”. 

40 Id-dokument intern “Gestion des dossiers au sein des Cabinets du Tribunal” (Awwissu 2010) u 
manwal tal-proċeduri interni, li jiġu aġġornati fuq bażi regolari (l-aktar reċentement 
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u biex tnaqqas iż-żmien medju li jittieħed fuq il-kawżi. Minbarra l-għodda tal-IT “Suivi des 

Affaires”, fl-2011, il-Qorti Ġenerali introduċiet “Tableau de Productivité” u tabella tad-

dewmien kumulattiv li tintbagħat lil kull Imħallef kull tliet xhur. Id-dettalji ta’ dan ir-rapport 

jiġu diskussi fuq bażi ta’ kull tliet xhur bejn il-President u l-Presidenti tal-Awli biex 

jidentifikaw f’liema fażijiet tal-proċedura jeħtieġ li jsiru aktar sforzi. 

58. Minbarra dan ir-rapport, hemm għodod li jintużaw bħala kejl tal-prestazzjoni, ukoll kull 

tliet xhur. Dawn jikkonsistu f’memorandum ta’ kawżi li juri l-analiżijiet taż-żidiet fit-tul ta’ 

żmien, lista ta’ kawżi li jkollhom żidiet “sinifikanti”41

59. Huwa ċar li, f’dawn l-aħħar snin, ingħatat prijorità akbar għall-ġestjoni aktar attiva tal-

kawżi, u dan ta riżultati kumplessivament pożittivi qabel ma r-riforma daħlet fis-seħħ. 

Pereżempju, l-analiżi proprja tal-Qorti Ġenerali turi li, għall-kawżi miftuħin kollha, l-għadd 

totali ta’ jiem li ttieħdu aktar mil-limitu ta’ żmien indiakttiv għall-iżvilupp tar-rapporti 

preliminari, naqas minn 130 000 jum fl-2010 għal 15 000 jum fi tmiem l-2016, jiġifieri tnaqqis 

ta’ kważi 90 %

 fit-tul ta’ żmien, u noti ta’ tfakkir 

speċifiċi mibgħuta permezz ta’ emails lill-Imħallfin individwali, fejn ikunu elenkati l-kawżi taħt 

ir-responsabbiltà tagħhom fejn it-tul ta’ żmien ikun żdied. L-informazzjoni dettaljata fil-livell 

tal-Imħallfin individwali żiedet it-trasparenza u s-sensibilizzazzjoni u ppromwoviet trattament 

tal-kawżi aktar f’waqtu. 

42

60. Għaż-żewġ Qrati, l-iżvilupp kontinwu ta’ sistemi tal-IT bħar-rapporti Business Intelligence 

(preċedentement Business Object) u s-sistema ARGOS, li għandha tiġi introdotta fl-2017, 

għandu jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata permezz ta’ tabella operattiva personalizzata 

li turi l-kompiti pendenti u l-fażijiet kollha fil-proċess għall-Imħallfin, l-Avukati Ġenerali u r-

référendaires. Għalkemm dawn l-iżviluppi għandhom jippermettu li jsir monitoraġġ aktar 

mill-qrib tas-sitwazzjoni, f’dak li jirrigwarda ż-żieda potenzjali fit-tul ta’ żmien għall-

. 

                                                                                                                                                                         
f’Mejju 2017). Hemm ukoll arranġament intern għat-traduzzjoni tad-dokumenti matul il-
proċedura bil-miktub. 

41 Attwalment, it-terminu “sinifikanti” qed jiġi kklassifikat bħala aktar minn tliet xhur tard, filwaqt li 
meta din l-għodda ġiet installata fl-2009, dan kien jirreferi għal sentejn tard. 

42 Sabiex jingħata kuntest għal dan, fil-Qorti Ġenerali ġew ippreżentati 636 kawża ġdida fl-2010 
u 974 fl-2016. 
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ipproċessar tal-kawżi, din l-analiżi ma setgħetx tivvaluta l-impatt probabbli tagħhom. 

Sadanittant, xi wħud mill-Imħallfin li ġew intervistati żviluppaw is-sistemi ad hoc proprji 

tagħhom (li ta’ spiss kienu spreadsheets tal-Excel) biex jimmonitorjaw il-progress tal-kawżi. 

Tranżizzjoni minn statistika ġudizzjarja għal limiti ta’ żmien adattati u għal indikaturi tal-

prestazzjoni  

61. Il-QtĠ-UE tagħti rendikont tal-prestazzjoni tagħha b’referenza għall-istatistika 

ġudizzjarja: b’mod partikolari, l-għadd ta’ kawżi ppreżentati, kawżi li ma jkunux ġew 

ikkompletati matul is-sena u kawżi li kienu pendenti fi tmiem is-sena, flimkien mad-durata 

medja tal-proċeduri li jkunu ngħalqu matul is-sena. Internament, għal skopijiet ta’ 

informazzjoni, l-istituzzjoni tuża ripartizzjoni aktar dettaljata tal-għadd ta’ kawżi flimkien ma’ 

medji aktar analitiċi tad-durata. 

62. Filwaqt li ċ-ċifri dwar id-durata medja ppubblikati mill-QtĠ-UE jipprovdu stampa 

ġenerali tal-attività ġudizzjarja kumplessiva, huma jiġbru flimkien kawżi b’livelli differenti 

ħafna ta’ kumplessità. Dan jista’ jipprovdi biss stampa parzjali tal-prestazzjoni tal-QtĠ-UE 

f’termini ta’ durata tal-proċeduri. 

Żviluppi fil-kejl tal-prestazzjoni ġudizzjarja 

63. Il-QtĠ-UE tkejjel l-effiċjenza tagħha prinċipalment billi tivvaluta l-evoluzzjoni tal-għadd 

ta’ kawżi magħluqa u billi tqabbel, b’mod partikolari għall-Qorti tal-Ġustizzja, id-durata 

medja tal-kawżi magħluqa mal-limiti ta’ żmien indikattivi, u ta’ universalità, ssettjati għad-

diversi fażijiet tal-proċeduri. Meta tkun qed tagħmel dan, il-QtĠ-UE tibbaża parti kbira mill-

kejl tal-prestazzjoni tagħha fuq indikaturi tal-output mingħajr referenza għar-riżorsi użati 

(input). 

64. Dan l-approċċ ta’ ġestjoni jivvaluta l-prestazzjoni globalment. Il-QtĠ-UE ma 

timmonitorjax il-proċeduri tagħha bi tqabbil ma’ standards stabbiliti bbażati fuq durata għall-

kawżi li tkun adattata skont il-kumplessità u t-tipoloġija tagħhom. Fin-nuqqas ta’ 

informazzjoni dwar il-kumplessità tal-kawżi kkonċernati, żieda fl-għadd ta’ kawżi magħluqa 

u/jew tnaqqis fid-durata medja tagħhom ma jfissrux neċessarjament żieda fl-effiċjenza. 
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65. Fl-analiżi tagħna, aħna ħadna inkunsiderazzjoni żviluppi aktar ġenerali fil-kejl tal-

prestazzjoni ġudizzjarja. F’dan ir-rigward, aħna identifikajna li x-xogħol tas-CEPEJ43

66. Aħna analizzajna l-gwida ta’ implimentazzjoni tas-CEPEJ dwar il-limiti ta’ żmien

, li ġiet 

stabbilita mill-Kunsill tal-Ewropa, kien partikolarment rilevanti. 

44

67. Skont il-gwida, il-limiti ta’ żmien huma intenzjonati li jiġu applikati għal kategoriji ta’ 

proċeduri, u jieħdu inkunsiderazzjoni l-kumplessità tal-kawżi. Pereżempju, il-prestazzjoni 

tista’ titkejjel bl-issettjar ta’ limiti ta’ żmien, jiġifieri l-għeluq ta’ 90 jew 95 % tal-kawżi f’limitu 

ta’ żmien ta’ minn 12 sa 36 xahar, skont it-tip u l-kumplessità tal-proċeduri. 

 għall-

proċeduri ġudizzjarji. L-issettjar ta’ dawn il-limiti ta’ żmien huwa pass fundamentali lejn il-kejl 

u t-tqabbil tal-prestazzjoni fl-ipproċessar tal-kawżi u lejn definizzjoni kunċettwali tal-ammont 

ta’ kawżi pendenti bħall-għadd jew il-perċentwal ta’ kawżi pendenti li ma jirrispettawx il-

limiti ta’ żmien ippjanati.  

68. Aħna analizzajna wkoll il-linji gwida prinċipali tas-CEPEJ dwar il-ġestjoni tal-ħin45

                                                       

43 Programm Qafas għall-ipproċessar ta’ kull kawża f’limitu ta’ żmien ottimu u prevedibbli (2005); 
Lista ta’ kontroll għall-ġestjoni tal-ħin (Lista ta’ kontroll tal-indikaturi għall-analiżi tat-tul ta’ 
żmien tal-proċeduri fis-sistema ġudizzjarja) (2005); Kompendju tal-“aħjar prattika” għall-ġestjoni 
tal-ħin tal-proċeduri ġudizzjarji (2006); Linji gwida riveduti taċ-ċentru Saturn għall-ġestjoni tal-
ħin ġudizzjarju (2014); Gwida tal-implimentazzjoni “Towards European time-frames for judicial 
proceedings” (Lejn limiti ta’ żmien Ewropej għall-proċeduri ġudizzjarji) (2016).  

 sabiex 

nidentifikaw l-aħjar prattiki li jistgħu jkunu applikabbli wkoll għall-proċeduri tal-QtĠ-UE. 

B’mod partikolari aħna sibna li l-“Lista ta’ kontroll għall-ġestjoni tal-ħin” tas-CEPEJ tista’ tkun 

għodda tajba għall-valutazzjoni ta’ kemm il-QtĠ-UE għandha għad-dispożizzjoni tagħha 

informazzjoni xierqa u kemm tanalizza aspetti rilevanti tal-proċeduri ġudizzjarji. Il-lista ta’ 

kontroll hija organizzata madwar sitt indikaturi tal-ġestjoni tal-ħin. Il-punti speċifiċi fil-lista ta’ 

kontroll li huma relatati ma’ kull wieħed minn dawn l-indikaturi huma ppreżentati fl-

44 Dawn huma l-perjodi ta’ żmien li matulhom iridu jiġu riżolti ċertu għadd jew perċentwal ta’ 
kawżi b’kont meħud taż-żmien li jkun ilhom għaddejjin il-kawżi pendenti. 

45 B’mod partikolari, il-linji ġenerali ta’ azzjoni li ġejjin u li ġew identifikati mis-CEPEJ fil-Programm 
Qafas tagħha: it-titjib fil-prevedibbiltà tal-limiti ta’ żmien, id-definizzjoni u l-monitoraġġ ta’ 
standards għal limitu ta’ żmien ottimu għal kull tip ta’ kawża, it-titjib ta’ għodod tal-istatistika u 
l-iżvilupp ta’ informazzjoni u ta’ strateġiji ta’ komunikazzjoni, kif ukoll id-definizzjoni ta’ 
prijoritajiet fil-ġestjoni ta’ kawżi. 



39 

 

Anness III. Il-valutazzjoni tagħna ta’ kemm l-informazzjoni disponibbli u l-analiżijiet 

sussegwenti li saru mill-QtĠ-UE huma konformi mal-linji gwida rilevanti tas-CEPEJ li huma 

relatati ma’ dawn l-indikaturi huma ppreżentati fil-Figura 9. Din il-valutazzjoni hija bbażata 

fuq l-eżaminar tas-sistemi tal-QtĠ-UE għall-ġestjoni ta’ kawżi, u fuq l-analiżi tal-kampjun ta’ 

60 kawża magħluqa (ara l-paragrafi 36 sa 60). Għalkemm diġà sar progress sostanzjali fil-

biċċa l-kbira mill-oqsma koperti mis-sitt indikaturi tas-CEPEJ relatati mal-ġestjoni tal-ħin, fl-

analiżi li wettaqna aħna sibna li għad hemm lok għal titjib fil-kejl tal-prestazzjoni ġudizzjarja. 
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Figura 9 – Il-valutazzjoni tagħna ta’ kemm il-QtĠ-UE ssegwi l-linji gwida l-aktar rilevanti 

tas-CEPEJ, li huma relatati mal-“Lista ta’ kontroll għall-ġestjoni tal-ħin”  

Indikaturi tas-CEPEJ 

Indikatur 

applikat mill-

QtĠ-UE? 

Valutazzjoni tal-kompatibbiltà bejn il-proċeduri ta’ ġestjoni tal-

ħin fil-QtĠ-UE u l-linji gwida tas-CEPEJ stipulati fl-indikaturi 

(1) Abbiltà li jiġi 

vvalutat it-tul ta’ 

żmien kumplessiv 

tal-proċeduri 

Iva 

Hemm disponibbli data dwar it-tul ta’ żmien tal-proċedura għal 

kull kawża, kemm fir-rigward tat-tul ta’ żmien kumplessiv kif ukoll 

tad-durata tal-istadji individwali tal-proċeduri (ara l-

paragrafi 28 sa 30). 

(2) Standards stabbiliti 

għad-durata tal-

proċeduri 

Parzjalment 

Għalkemm il-QtĠ-UE ssettjat dati ta' skadenza indikattivi standard 

għall-ġestjoni ta’ kawżi għal ċerti stadji individwali tal-proċeduri, 

dawn mhumiex adattati skont it-tipi differenti ta’ kawżi (ara l-

paragrafi 55 u 57).  

(3) Tipoloġija tal-kawżi 

elaborata biżżejjed 
Parzjalment 

Is-sistemi tal-IT użati mill-QtĠ-UE jipprovdu informazzjoni 

dettaljata dwar il-kawżi. Madankollu, din l-informazzjoni ma 

tintużax biex il-kawżi jiġu kategorizzati skont il-kumplessità u d-

durata medja tagħhom (ara l-paragrafu 62). 

(4) Abbiltà li jiġi 

mmonitorjat it-

twettiq tal-

proċeduri 

Parzjalment 

Filwaqt li t-twaqqit tal-fażijiet l-aktar importanti u l-aktar tipiċi tal-

proċeduri jiġi rreġistrat, iż-żmien reali (riżorsi) li jittieħed fuq kull 

fażi tal-proċedura u r-raġunijiet li affettwaw id-durata tal-

proċeduri mhumiex irreġistrati (ara l-paragrafi 34, 46 u 47). 

(5) Mezzi biex issir 

dijanjożi fil-pront 

tad-dewmien u 

biex jiġu mitigati l-

konsegwenzi 

tiegħu 

Parzjalment 

Iż-żidiet fit-tul ta’ żmien jiġu indikati regolarment wara li jinqabżu 

d-dati ta' skadenza indikattivi standard ikunu nqabżu, madankollu, 

dawn mhumiex adattati skont il-kumplessità u t-tipoloġija tal-

kawżi (ara l-paragrafi 55 u 57). 

(6) L-użu ta’ 

teknoloġija 

moderna bħala 

għodda għall-

ġestjoni tal-ħin fis-

sistema ġudizzjarja 

Parzjalment 

Data bażika dwar il-kawżi kollha tiġi rreġistrata fis-sistemi tal-IT u 

tista’ tkun disponibbli fil-pront. Madankollu, id-data miġbura ma 

tiġix sfruttata għalkollox għal skopijiet ta' ġestjoni (ara l-

paragrafi 69 sa 72). Is-sistemi tal-IT mhumiex kompletament 

integrati (ara l-paragrafi 81 u 82). 

Sors: Il-QEA. 
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69. Is-CEPEJ ġibdet l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġu ssettjati standards għad-durata tal-

proċeduri u osservat li jekk ikun qed jiġi osservat jew ikun previst li jseħħ devjar mill-

istandards u l-miri għal-limiti ta’ żmien ġudizzjarji, għandhom jittieħdu azzjonijiet fil-pront 

sabiex il-kawżi ta’ devjar ta’ dan it-tip jiġu rimedjati46. L-analiżi tar-risposti għall-kwestjonarji 

dwar il-kampjun tagħna ta’ kawżi wriet li d-devjar mil-limiti ta’ żmien indikattivi jseħħ, 

pereżempju, minħabba l-għadd u l-kumplessità tal-kawżi li jkunu assenjati lill-Imħallef, għal 

raġunijiet relatati ma’ tmiem il-mandati tal-Imħallfin u fejn référendaires partikolari ma 

jkunux disponibbli (ara l-paragrafi 48 u 49

Analiżi tal-kumplessità tal-kawżi: approċċ possibbli biex jiġi appoġġat il-proċess ta’ ġestjoni 

). 

70. Skont ir-risposti tal-QtĠ-UE għall-kwestjonarju dwar il-kampjun tagħna ta’ kawżi, il-

kumplessità hija fattur importanti li jaffettwa d-durata kumplessiva tal-proċedura (ara l-

paragrafi 47 u 48). Aħna nqisu li l-analiżi tal-kumplessità ta’ kawża tista’ tiġi żviluppata aktar 

bl-użu ta’ data eżistenti biex potenzjalment isir titjib fil-proċess ta’ ġestjoni ta’ kawżi fil-QtĠ-

UE. Biex neżaminaw dan il-potenzjal, aħna wettaqna analiżi sabiex nistabbilixxu jekk hemmx 

korrelazzjoni47 bejn ċerti fatturi48

                                                       

46 Linji gwida riveduti taċ-ċentru Saturn għall-ġestjoni tal-ħin ġudizzjarju (2014). 

 li jindikaw kumplessità u d-durata kumplessiva tal-kawżi li 

ngħalqu fl-2014 u fl-2015. 

47 Il-korrelazzjoni hija miżura statistika li tindika l-livell ta’ interdipendenza osservata fil-
fluttwazzjonijiet simultanji ta’ żewġ elementi varjabbli jew aktar. Korrelazzjoni pożittiva tindika l-
punt sa fejn dawk l-elementi varjabbli jiżdiedu jew jonqsu b’mod parallel; korrelazzjoni negattiva 
tindika l-punt sa fejn element varjabbli wieħed jiżdied fl-istess ħin li l-ieħor jonqos. 

48 Għall-Qorti tal-Ġustizzja: id-durata medja storika għal kawżi tal-istess tip (kif iddeterminat skont 
it-tip ta’ proċedura u t-tip ta’ deċiżjoni), il-kulleġġ ġudikanti li lilu tkun ġiet riferuta l-kawża, 
b’kont meħud tal-fatt li kawżi li huma aktar kumplessi ġeneralment jiġu riferuti lill-Awli ta’ 
ħames Imħallfin u lill-Awla Manja, l-għadd totali ta’ paġni tad-dokumenti li jagħmlu parti mill-fajl 
tal-kawża, l-għadd ta’ paġni li jkunu ġew tradotti għall-kawża, jekk kienx hemm opinjoni mill-
Avukat Ġenerali, it-tip ta’ deċiżjoni (sentenza jew digriet), l-għadd ta’ paġni tad-deċiżjoni. Għall-
Qorti Ġenerali: id-durata medja storika għal kawżi tal-istess tip (kif iddeterminat skont is-suġġett 
tal-kawża u t-tip ta’ deċiżjoni), l-għadd totali ta’ paġni tad-dokumenti li jagħmlu parti mill-fajl tal-
kawża, l-għadd ta’ paġni li jkunu ġew tradotti għall-kawża, it-tip ta’ deċiżjoni (sentenza jew 
digriet), l-għadd ta’ paġni tad-deċiżjoni. 
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71. L-eżitu tal-analiżi tagħna, kif ippreżentat fl-Anness IV, juri korrelazzjoni pożittiva 

relattivament b’saħħitha49

72. L-analiżi ppreżentata tirrappreżenta l-ewwel tentattiv biex id-data eżistenti tiġi 

sfruttata. Evidentement, din tista’ tiġi raffinata aktar fuq il-bażi tal-esperjenza tal-QtĠ-UE, 

inkluż billi jitqiesu aktar fatturi u bl-adattament tal-ponderazzjonijiet attribwiti għal fatturi 

differenti.  

 bejn dawn il-fatturi ta’ kumplessità u d-durata tal-kawżi. Kull 

wieħed mill-fatturi użati jista’ jitqies li huwa rilevanti fir-rigward tad-durata kumplessiva tal-

kawżi. Dan ir-riżultat juri li tista’ ssir analiżi ulterjuri tad-data storika dwar il-kawżi bil-ħsieb li 

tiġi ġġenerata informazzjoni ta’ ġestjoni aktar dettaljata milli huwa l-każ bħalissa, u li jiġu 

identifikati kawżi li għalihom id-durata kienet sinifikattivament itwal jew iqsar milli jistgħu 

jindikaw il-karatteristiċi tal-kawżi. Din l-informazzjoni mbagħad tkun tista’ tintuża biex jiġu 

identifikati, pereżempju, problemi rikorrenti li jkunu wasslu għal durata eċċessiva kif ukoll 

prattiki tajba li jwasslu għall-għeluq ta’ kawżi f’iqsar żmien B’dan il-mod, ikun jista’ jingħata 

appoġġ għat-teħid ta’ deċiżjonijiet matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kawżi u jikkontribwixxi għal 

titjib fl-effiċjenza tal-ġestjoni kumplessiva tagħhom. 

Appoġġ għall-proċess ta’ ġestjoni ta’ kawżi 

73. Is-servizzi ta’ appoġġ għandhom ir-rwol li jiffaċilitaw it-twettiq effiċjenti tal-fażijiet 

ewlenin fil-ġestjoni ta’ kawżi. Aħna eżaminajna xi aspetti tal-attività tat-traduzzjoni (ara l-

paragrafi 74 sa 79) u tas-sistemi tal-IT (ara l-paragrafi 80 sa 85

Traduzzjoni 

). 

74. It-traduzzjoni tad-dokumenti taqdi rwol kruċjali fl-assistenza mogħtija lill-attività 

ġudizzjarja tal-QtĠ-UE fid-dawl tal-obbligu tagħha li tittratta l-kawżi u li tiddivulga għadd 

sinifikanti ta’ deċiżjonijiet legali bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Id-disponibbiltà tat-

traduzzjoni f’ċerti stadji ewlenin50

                                                       

49 Il-koeffiċjent ta’ korrelazzjoni huwa ta’ 0.7 (fuq skala ta’ 0 sa 1, fejn 0 jfisser li ma jkun hemm l-
ebda korrelazzjoni u 1 ifisser korrelazzjoni lineari pożittiva perfetta). 

 tista’ taffettwa direttament id-durata taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 

50 Pereżempju, id-disponibbiltà tat-traduzzjoni tal-aħħar att proċedurali fi tmiem il-proċedura bil-
miktub u tal-abbozz ta’ sentenza. 
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kawża. Fil-kawżi inklużi fil-kampjun tagħna (ara l-paragrafi 36 sa 40, u 46 sa 50

75. Fil-perjodu 2014-2016, ġie tradott ammont totali ta’ 1.1 miljun paġna kull sena għall-

QtĠ-UE. Bejn 26 % u 36 % tat-traduzzjonijiet saru minn ġuristi lingwisti esterni, bi spiża 

annwali li kienet tvarja minn EUR 9 miljun sa 12-il miljun.  

), impatt ta’ 

dan it-tip huwa limitat meta mqabbel mat-terminu kumplessiv ta’ kawża. 

Issettjar ta’ dati ta’ skadenza 

76. Il-QtĠ-UE għandha metodi differenti għall-issettjar ta’ dati ta' skadenza fir-rigward tat-

traduzzjoni tad-dokumenti relatati ma’ kawża. Għall-biċċa l-kbira mit-traduzzjonijiet jiġu 

ssettjati limiti ta’ żmien adattati51. Alternattivament, jintużaw limiti ta’ żmien fissi mingħajr 

ma jittieħed kont tal-karatteristiċi tal-kawżi52

Ippjanar ċentrali u lokali 

. F’dan il-każ, id-dati ta' skadenza ma jirriflettux 

il-kapaċità potenzjali medja ta’ traduzzjoni ta’ ġurista lingwista kuljum. Il-kombinament ta’ 

limiti ta’ żmien adattati u fissi jippermetti li jkun hemm marġni ta’ flessibbiltà fil-ġestjoni tal-

ammont ta’ xogħol fid-DĠ TRAD. 

77. Id-dati ta' skadenza jiġu maqbula bejn id-dipartiment li jkun qed jagħmel it-talba53

                                                       

51 Dan jirrigwarda s-sentenzi u l-konklużjonijiet tal-Avukati Ġenerali. 

 u d-

dipartiment ċentrali tal-ippjanar. Jeżistu għodod ta’ ġestjoni għall-ippjanar tax-xogħol fuq 

bażi ta’ kull ġimgħa, u għall-monitoraġġ tat-traduzzjoni tad-dokumenti skont id-dati ta' 

skadenza. Madankollu, il-ħin effettiv li l-ġuristi lingwisti jieħdu fuq id-dokumenti speċifiċi ma 

jiġix irreġistrat. Informazzjoni ta’ dan it-tip, li kieku tkun disponibbli, tista’ tippermetti li jiġu 

identifikati oqsma fejn ikun possibbli li jsir titjib fl-effiċjenza jew fejn jintużaw prattiki tajba. 

52 Pereżempju, 20 jum ta’ xogħol għal talba għal deċiżjoni preliminari u, ġeneralment, xahrejn 
għat-traduzzjoni tal-atti proċedurali (li ma jkunux itwal minn 50 paġna fil-Qorti Ġenerali). 

53 B’mod partikolari, ir-Reġistru, il-Kabinett tal-President tal-Awla responsabbli jew il-Kabinett tal-
Imħallef Relatur. 
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Rispett tad-dati ta' skadenza għat-traduzzjoni tad-dokumenti  

78. Aħna osservajna li għas-snin 2014 u 2015 id-dati ta' skadenza għat-traduzzjoni kienu fil-

biċċa l-kbira rrispettati. It-traduzzjoni tal-aħħar atti proċedurali, fil-kuntest tal-proċedura bil-

miktub, hija data kruċjali minħabba li tiskatta l-bidu tad-data ta' skadenza indikattiva għat-

tfassil tar-rapporti preliminari mill-Imħallfin. Aħna sibna li, f’għadd sinifikanti ta’ kawżi (29 % 

għall-Qorti tal-Ġustizzja u 57 % għall-Qorti Ġenerali), it-traduzzjonijiet saru disponibbli bejn 

5.5 u 9 ijiem rispettivament qabel il-limitu ta’ żmien intern fiss li kien ġie ssettjat. 

Tqabbil tal-prestazzjoni ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE 

79. Il-QtĠ-UE tipparteċipa fil-Kumitat Eżekuttiv għat-Traduzzjoni (ECT) li huwa forum 

interistituzzjonali u li l-għan tiegħu huwa li jippromwovi l-aħjar prattiki. Il-QtĠ-UE għamlet 

progress fl-istabbiliment ta’ indikaturi tal-prestazzjoni (magħrufa bħala KIAPI), bil-ħsieb li 

tuża metodoloġija għall-kejl tal-attività tat-traduzzjoni54, li tista’ tippermetti li jsir tqabbil ma’ 

istituzzjonijiet oħra tal-UE55

Sistemi tal-IT 

. 

80. Fost objettivi oħra, l-użu ta’ sistemi kompjuterizzati ta’ appoġġ għandu jkun mezz li 

permzz tiegħu jkun jista’ jsir titjib fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-

utent għall-qrati sabiex b’hekk il-proċeduri jiġu aċċellerati u titnaqqas id-durata tagħhom56

                                                       

54 Din tkopri l-miżuri li ġejjin: (1) il-kost tat-traduzzjoni, (2) il-kost tat-traduzzjoni (medja mobbli), 
(3) il-paġni tat-traduzzjoni (output), (4) il-kontroll tal-kwalità, (5) il-konformità mad-dati ta’ 
skadenza / it-talbiet jitwettqu u jintbagħtu lura fil-ħin, (6) il-persunal tat-traduzzjoni, (7) ir-rata 
tax-xogħol, (8) ir-rata ta’ esternalizzazzjoni, u (9) l-outputs u l-indikaturi l-oħra li mhumiex dawk 
tat-traduzzjoni.  

.  

55 Segwitu tal-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tar-riżoluzzjoni ta’ kwittanza tal-
Parlament tad-29 ta’ April 2015 għas-sena finanzjarja 2013 (il-mistoqsija 24). 

56 L-Istudju Nru 24 tas-CEPEJ dwar is-Sistema Ġudizzjarja Ewropea (Effiċjenza u Kwalità tal-
Ġustizzja) “Thematic report: Use of Information Technology in European Courts” (Rapport 
tematiku: L-użu tat-Teknoloġija tal-Informatika fil-Qrati Ewropej) (2016). 
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Kumplessità u nuqqas ta’ integrazzjoni 

81. Hemm 95 applikazzjoni separata tal-IT li jkopru l-attivitajiet ġudizzjarji u amministrattivi 

fil-QtĠ-UE. Skont il-QtĠ-UE, dan l-għadd kbir ta’ applikazzjonijiet huwa dovut għall-eżistenza 

ta’ aktar minn Qorti waħda u għall-kumplessità ta’ proċessi interdipendenti. Barra minn 

hekk, il-QtĠ-UE kompliet tiddependi fuq database ċentrali, Litige, li ġiet introdotta fl-1995, 

filwaqt li kienet qiegħda wkoll tiżviluppa applikazzjonijiet individwali biex jissodisfaw ħtiġijiet 

speċifiċi. Prijorità assoluta kienet il-ħtieġa li tiġi żgurata l-kontinwità fl-ipproċessar tal-kawżi 

ġudizzjarji. 

Interfaċċji b’applikazzjonijiet oħra 

82. In-nuqqas ta’ integrazzjoni bejn Litige u l-applikazzjonijiet l-oħra użati għall-ipproċessar 

tal-kawżi jirrikjedi li, f’xi każijiet, l-entrati jiddaħlu manwalment u xi drabi jwassal għad-

duplikazzjoni tal-input, li huwa ineffiċjenti u joħloq ir-riskju li tiġi ġġenerata data żbaljata. 

Titjib fl-arkitettura tal-IT għall-ġestjoni ta’ kawżi 

83. Il-pjan strateġiku pluriennali tad-Direttorat għat-Teknoloġija tal-Informatika (DIT) għas-

snin 2016-202057

84. Il-QtĠ-UE għamlet bosta tentattivi biex ittejjeb is-sistemi eżistenti tal-IT għall-ġestjoni 

ta’ kawżi. B’mod partikolari, fis-sena 2000, il-Qorti Ġenerali niedet proġett ambizzjuż ta’ 

sistema integrata tal-IT għall-ġestjoni ta’ kawżi bl-isem Pro-Curia bil-għan li din tissostitwixxi 

d-database Litige b’funzjonalitajiet simplifikati u standardizzati. Minħabba diffikultajiet fl-

implimentazzjoni, l-iżvilupp ta’ din is-sistema ma tkompliex. 

 jirrikonoxxi li l-iżvilupp tal-IT jista’ jikkontribwixxi biex jitwasslu benefiċċji 

sinifikanti f’termini ta’ effettività, tnaqqis tad-dewmien u l-ħtieġa għal riżorsi.  

85. B’riżultat ta’ dan, il-QtĠ-UE żammet id-databae Litige u ddeċidiet li timplimenta żewġ 

proġetti oħra bbażati fuq dik is-sistema, il-programm Enterprise Content Management (ECM) 

u l-immodernizzar ta’ Litige, bil-ħsieb li ttejjeb l-appoġġ li l-IT jipprovdi għall-ġestjoni ta’ 

                                                       

57 "Evolution des technologies de l’information à la Cour de Justice de l’Union européenne: Une 
approche stratégique 2016-2020."  
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kawżi. Fiż-żmien meta wettaqna l-analiżi, l-implimentazzjoni ta’ dawn l-iżviluppi kienet 

għaddejja.  

Prattika lingwistika 

86. Il-prattiki lingwistiċi għandhom impatt dirett fuq l-attività ġudizzjarja tal-QtĠ-UE. L-użu 

tal-Franċiż, bħala l-unika lingwa ta’ deliberazzjoni u l-lingwa ta’ ħdima de facto (bl-eċċezzjoni 

tal-konklużjonijiet tal-Avukati Ġenerali58

87. Aħna osservajna li bejn l-2014 u l-2016, sehem sinifikanti mill-kawżi li ġew riferuti lill-

QtĠ-UE, u partikolarment lill-Qorti Ġenerali, kellhom l-Ingliż (28 %) jew il-Ġermaniż (20 %) 

bħala l-lingwa proċedurali, meta mqabbel ma’ dawk bil-Franċiż (13 %). Filwaqt li nirrikonoxxu 

l-kumplessità, l-impatti potenzjali u s-sensittività tal-kwistjoni tal-prattiki lingwistiċi, dan 

jissuġġerixxi li jista’ jiġi kkunsidrat li l-lingwi ta’ deliberazzjoni tal-QtĠ-UE, b’mod partikolari 

tal-Qorti Ġenerali, jiġu estiżi għal lingwi oħra minbarra l-Franċiż. Waħda mill-konsegwenzi 

tkun li noti interni, rapporti preliminari, sentenzi u digrieti jkunu jistgħu jiġu abbozzati 

direttament f’dawk il-lingwi. Barra minn hekk, ċertu ammont ta’ atti proċedurali li jiġu 

ppreżentati f’dawn iż-żewġ lingwi ma jkunux jeħtieġu li jiġu tradotti għall-Franċiż.  

), jirrikjedi li l-atti proċedurali kollha jiġu tradotti għal 

dik il-lingwa mil-lingwa uffiċjali tal-UE li jaslu fiha, bl-eċċezzjoni tal-annessi għan-noti li jiġu 

tradotti biss fuq talba. 

88. Madankollu, kwalunkwe kunsiderazzjoni ta’ bidla fil-prattiki lingwistiċi trid tiġi 

bbilanċjata mal-vantaġġi li jirriżultaw jekk il-Franċiż jibqa’ jintuża bħala l-unika lingwa ta’ 

deliberazzjoni. Skont il-QtĠ-UE, dawn il-vantaġġi jinkludu li tiġi evitata l-possibbiltà ta’ 

diverġenzi bejn il-kunċetti legali użati f’kull waħda mil-lingwi magħżula bħala lingwa ta’ 

deliberazzjoni, li jkun hemm konsistenza b’referenza għall-każistika preċedenti tal-UE. 

89. Fi Frar 2016, il-President tal-Qorti Ġenerali indirizza nota lir-Reġistratur tal-Qorti tal-

Ġustizzja fejn talab li ssir valutazzjoni tal-impatt jekk isseħħ bidla fil-lingwa ta’ deliberazzjoni. 

Il-valutazzjoni tal-impatt kienet intenzjonata li tistipula l-kundizzjonijiet organizzattivi, kif 

                                                       

58 L-Avukati Ġenerali jistgħu jabbozzaw il-konklużjonijiet  tagħhom fil-lingwa nattiva tagħhom, iżda 
huma mistiedna jużaw waħda mil-lingwi “pivot” (il-Ġermaniż, l-Ingliż, l-Ispanjol jew it-Taljan) jew 
il-Franċiż. 
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ukoll l-analiżi tal-kost-benefiċċji, f’termini tal-kost għall-baġit u d-durata tal-proċeduri. Din il-

valutazzjoni għadha ma ġietx iffinalizzata minħabba l-inċertezzi relatati mal-eżitu tal-proċess 

tal-Brexit. 

KONKLUŻJONIJIET 

90. F’dawn l-aħħar snin, il-QtĠ-UE ħadet azzjonijiet sinifikanti, fuq il-livell organizzattiv u 

proċedurali, biex ittejjeb l-effiċjenza tat-trattament tal-kawżi u r-rappurtar dwarhom. B’mod 

partikolari, l-introduzzjoni ta’ limiti ta’ żmien indikattivi għat-twettiq ta’ fażijiet ewlenin fiċ-

ċiklu tal-ħajja ta’ kawża, flimkien mal-iżvilupp progressiv ta’ għodod ta’ monitoraġġ u 

rapporti, żied l-aċċent fuq il-puntwalità. Il-QtĠ-UE tippubblika statistika u analiżijiet dwar l-

eżitu tal-attivitajiet ġudizzjarji tagħha. Din l-istatistika turi li ż-żmien medju meħtieġ biex 

tingħata deċiżjoni dwar kawża naqas jew baqa’ l-istess, minkejja li l-għadd ta’ kawżi 

introdotti żdied. Għandu jiġi nnutat ukoll li saru sforzi biex jitnaqqas l-ammont sinifikanti ta’ 

kawżi pendenti li kienu nġemgħu fil-Qorti Ġenerali, u li l-progress li kien sar sa tmiem l-2016 

naqqas b’mod sinifikanti l-ammont kumplessiv ta’ jiem żejda li ttieħdu f’fażi ewlenija fil-

proċedura ġudizzjarja (ara l-paragrafu 59). Dan huwa r-riżultat ta’ titjib fl-isforzi u l-inizjattivi 

fil-ġestjoni, aktar milli minħabba żieda fir-riżorsi. L-impatt tar-riforma tal-Qorti, notevolment 

permezz tal-irdoppjar tal-għadd ta’ Imħallfin u tal-Kabinetti rispettivi tagħhom, se jkun 

jinħass biss fil-futur (ara l-paragrafu 8 sa 10

91. Attwalment, l-approċċ tal-QtĠ-UE għall-issettjar ta’ limitu ta’ żmien indikattiv jantiċipa 

li, bħala medja, it-termini ssettjati għandhom jiġu rrispettati. Il-kawżi li jieħdu fit-tul huma 

mistennija jiġu kkumpensati minn dawk li jirrikjedu inqas żmien. Il-kawżi għadhom qed jiġu 

mmonitorjati individwalment u jinħarġu noti ta’ tfakkir meta d-dati ta’ skadenza indikattivi 

ma jiġux irrispettati, biex jiġi żgurat li tinżamm l-attenzjoni fuq il-kawżi li jkunu qabżu dawk il-

limiti (ara l-

). 

paragrafi 51 u 52

92. L-analiżi li wettaqna tal-ewwel parti tal-proċess ta’ ġestjoni ta’ kawżi, li hija magħrufa 

bħala l-proċedura bil-miktub, żvelat li l-possibbiltà għal tnaqqis fid-durata ta’ dan l-istadju 

hija limitata. Dan l-istadju huwa prinċipalment ir-responsabbiltà tar-Reġistri; huwa jinkludi l-

wasla tal-kawża u l-preparazzjoni tad-dokumenti relatati ma’ kawża. Fir-rigward tal-kawżi li 

eżaminajna, ir-Reġistri spjegaw għalfejn il-proċedura kienet ġiet estiża u, fil-biċċa l-kbira mill-

). 
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każijiet, ipprovdew l-impatt korrispondenti f’termini ta’ durata. Ir-raġunijiet irriżultaw 

prinċipalment mill-applikazzjoni tar-regoli proċedurali tal-QtĠ-UE li jipprevedu dati ta' 

skadenza fissi għal ċerti sitwazzjonijiet, pereżempju d-dritt ta’ replika mill-partijiet. 

Madankollu, il-QtĠ-UE wriet approċċ proattiv fl-indirizzar ta’ ċerti problemi, pereżempju billi 

adattat ir-Regoli tal-Proċedura tagħha fir-rigward tat-trattament kunfidenzjali tal-kawżi u billi 

implimentat l-użu ta’ E-Curia biex tħaffef il-proċedura għall-preżentata ta’ kawża (ara l-

paragrafi 36 sa 40

93. L-istadji ta’ wara l-proċedura bil-miktub, li fil-biċċa l-kbira huma f’idejn l-Imħallfin 

f’diversi kulleġġi ġudikanti, l-Avukati Ġenerali u r-référendaires tagħhom, huma normalment 

l-itwal element tal-proċess ta’ ġestjoni ta’ kawżi. Fid-dawl tal-limitazzjonijiet deskritti fil-

paragrafi 12 sa 14, aħna ksibna, permezz ta’ dikjarazzjonijiet mill-maniġment, informazzjoni 

dwar ir-raġunijiet prinċipali għalfejn il-limiti ta’ żmien indikattivi mhux dejjem ġew 

irrispettati. Dawn kienu jinkludu l-ammont ta’ xogħol li jkollhom l-Imħallfin, id-disponibbiltà 

tar-référendaires, u l-kumplessità tal-kawżi. Din l-analiżi ppermettitilna niksbu fehim 

approfondit tal-fatturi li jistgħu jaffettwaw id-durata ta’ din il-fażi. Madankollu, ma kienx 

hemm biżżejjed informazzjoni dwar iż-żmien speċifiku attribwibbli għall-fatturi identifikati. 

Barra minn hekk, ftit li xejn ingħatat informazzjoni dwar id-disponibbiltà u l-użu tar-riżorsi 

umani f’kawżi speċifiċi. Għalhekk ma stajniex nikkonkludu jekk, u sa liema punt, kien ikun 

hemm lok għal tnaqqis fid-durata għall-kawżi magħżula (ara l-

). 

paragrafi 33 sa 35, u 46 sa 50

94. L-analiżi tagħna eżaminat ir-rwol tat-traduzzjoni fil-proċess ta’ ġestjoni ta’ kawżi. Aħna 

nosservaw li x-xogħol tad-dipartiment tat-traduzzjoni huwa suġġett għal sensiela ta’ limiti ta’ 

żmien fissi flimkien ma' dati ta' skadenza adattati. L-analiżi tal-kawżi li wettaqna wriet li l-

element tat-traduzzjoni fil-proċess ma tawwalx id-durata kumplessiva tal-kawżi b’mod 

sinifikanti, u għadd sinifikanti ta’ kompiti tat-traduzzjoni tlestew sad-dati ta’ skadenza. Barra 

minn hekk, bħalissa qed issir l-implimentazzjoni ta’ indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, li 

għandhom jippermettu li jsir tqabbil fuq livell interistituzzjonali (ara l-

). 

paragrafi 74 sa 79

95. Is-sistemi tal-IT stabbiliti fil-QtĠ-UE huma kumplessi u jiddependu fuq database 

ċentralizzata li qed tiqdiem, u li magħha nżdiedu għadd kbir ta’ sottosistemi matul iż-żmien. 

Il-QtĠ-UE għadha ma żviluppatx sistema tal-IT kompletament integrata biex tappoġġa l-

ġestjoni ta’ kawżi. Aħna nikkonkludu li l-għan, fuq terminu aktar fit-tul, tal-iżvilupp ta’ 

). 
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approċċ integrat aktar għandu jipprevedi titjib fl-effiċjenza, jillimita l-ħtieġa ta’ duplikazzjoni, 

jiminimizza l-ħtieġa ta’ input manwali u jnaqqas il-ħtieġa li jiġu sostnuti għadd kbir ta’ 

applikazzjonijiet (ara l-paragrafi 80 sa 85

96. Is-sistema lingwistika attwali, fejn il-Franċiż huwa l-lingwa ta’ deliberazzjoni u l-lingwa 

ta’ ħdima de facto tal-istituzzjoni, fiha kemm vantaġġi kif ukoll żvantaġġi. Fi ħdan il-QtĠ-UE 

qed jiġi kkunsidrat li titwettaq analiżi tal-kost-benefiċċji li jirriżulta jekk il-lingwa ta’ 

deliberazzjoni fil-Qorti Ġenerali tiġi estiża għal lingwi oħra minbarra l-Franċiż, u din tista’ 

tgħin biex is-sitwazzjoni ttiġi vvalutata u biex tappoġġa kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed fil-

futur (ara l-

).  

paragrafi 86 sa 89

97. B’mod ġenerali, aħna nikkonkludu li hemm il-potenzjal li jsir aktar titjib fil-prestazzjoni 

permezz ta’ tranżizzjoni lejn ġestjoni aktar attiva ta’ kawżi individwali. L-approċċ attwali tal-

QtĠ-UE għall-kejl tal-prestazzjoni mhuwiex ibbażat fuq limiti ta’ żmien adattati skont il-kawżi 

individwali, li jieħdu inkunsiderazzjoni l-kumplessità, l-ammont ta’ xogħol, ir-riżorsi meħtieġa 

u d-disponibbiltà tal-persunal. Bħalissa, il-limiti ta’ żmien indikattivi li jiġu ssettjati għal ċerti 

tipi ta’ kawżi jservu biss bħala objettiv ġenerali ta’ ġestjoni li jrid jiġi rrispettat bħala medja 

(ara l-

). 

paragrafu 91

KUNSIDERAZZJONIJIET GĦAL AKTAR TITIJIB 

). Filwaqt li dan l-approċċ bla dubju ġġenera titjib, iż-żmien medju li 

jittieħed għall-għeluq ta’ ċerti tipi ta’ kawżi jew proċeduri ma jistax jitqies bħala li 

jikkorrispondi għall-kunċett ta’ żmien raġonevoli li għandu jittieħed għat-trattament ta’ kull 

kawża individwali. 

98. Sabiex ittejjeb il-ġestjoni ta’ kawżi, il-QtĠ-UE għandha tikkunsidra: 

(A) Li tkejjel il-prestazzjoni fuq bażi ta’ kawża b’kawża b’referenza għal limitu ta’ żmien 

adattat, filwaqt li tieħu kont tar-riżorsi reali li jiġu utilizzati. Dan iservi biex lill-

maniġment kemm dwar kawżi problematiċi kif ukoll dwar elementi ta’ prattika tajba, 

u jista’ jintuża biex jiġġenera aktar titjib fl-effiċjenza. 

(B) Li tkompli bit-titjib li sar f’termini ta’ rappurtar dwar il-prestazzjoni billi tagħmel 

tranżizzjoni lejn l-iżvilupp ta’ sistema fejn tirrapporta dwar l-għadd speċifiku ta’ kawżi 

li jirrispettaw il-limiti ta’ żmien mistennija aktar milli dwar it-tul medju ta’ tipi ta’ 

kawżi. Dan jippermetti li jsir rappurtar aktar dettaljat dwar ir-riżultati, u b’hekk 



50 

 

isaħħaħ l-obbligu ta’ rendikont tal-QtĠ-UE. Dan huwa partikolarment pertinenti fid-

dawl tar-riżorsi l-ġodda li saru disponibbli fil-kuntest tar-riforma. 

(C) Li timplimenta politika li tippermetti allokazzjoni aktar flessibbli tar-référendaires 

eżistenti biex tgħin fil-mitigazzjoni ta’ problemi li jirriżultaw minn fatturi relatati mal-

ġestjoni tar-riżorsi jew kwistjonijiet organizzattivi (assenza ta’ référendaires, ammont 

ta’ xogħol li jkollhom l-Imħallfin, l-Avukati Ġenerali u r-référendaires tagħhom, 

assenjazzjoni mill-ġdid ta’ kawżi minħabba tmiem il-mandat tal-Imħallfin). 

(D) Li żżid is-sensibilizzazzjoni tal-Istati Membri u tal-Kunsill dwar l-importanza li l-

Imħallfin jiġu nnominati u jinħatru fil-waqt. 

(E) Li tikkompleta l-analiżi tal-kost-benefiċċji tal-impatt (f’termini organizzattivi, baġitarji 

u tad-durata tal-kawżi) li jista’ jkollha bidla fil-prattika attwali fil-Qorti Ġenerali jekk 

tuża lingwi oħra minbarra l-Franċiż bħala l-lingwa ta’ deliberazzjoni.  

(F) Il-possibbiltà li timplimenta sistema tal-IT kompletament integrata biex tappoġġa l-

ġestjoni ta’ kawżi. 

 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla V, immexxija mis-Sur Lazaros S. LAZAROU, Membru tal-

Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tal-5 ta’ Settembru 2017. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 President 
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ANNESS I 
 

Kampjun ta’ kawżi magħżula fil-Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti Ġenerali 
 

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (2014) 

Proċedura (tip ta’ għeluq) Suġġett Durata  
tal-kawża 

Appell (sentenza) Aċċess għad-dokumenti 23.3 xhur 

Appell (sentenza) Kompetizzjoni 24.9 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Ambjent 27.9 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Ambjent 28.4 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Tassazzjoni 24.5 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Tassazzjoni 16.6 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Libertà tal-istabbiliment 23.5 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Ċirkolazzjoni libera ta’ kapital 27 xahar 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Politika soċjali 23.5 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Prinċipji tad-dritt tal-UE 27.4 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Approssimazzjoni tal-liġijiet 27.9 xhur 

Appell (digriet) Agrikoltura 18.5 xhur 

Appell (digriet) Dritt istituzzjonali 10.4 xhur 

Deċiżjoni preliminari (digriet) Agrikoltura 18.1 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Approssimazzjoni tal-liġijiet 12.4 xhur 

 
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (2015) 

Proċedura (tip ta’ għeluq) Suġġett Durata  
tal-kawża 

Appell (sentenza) Għajnuna mill-Istat 28.1 xhur 

Appell (Sentenza) Ambjent 25.8 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Ċirkolazzjoni libera ta’ persuni 26.7 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Dritt istituzzjonali 23.8 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Kompetizzjoni 27.4 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Libertà, sigurtà u ġustizzja 23.8 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Libertà, sigurtà u ġustizzja 23.7 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Tassazzjoni 22.9 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Ċirkolazzjoni libera ta’ persuni 26.9 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Ċirkolazzjoni libera ta’ persuni 23.6 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Akkwist pubbliku 23.9 xhur 

Appell (digriet) Dwana tal-UE 16.8 xhur 

Appell (digriet) Proprjetà intellettwali u industrijali 16.2 xhur 

Deċiżjoni preliminari (digriet) Tassazzjoni 16.9 xhur 

Deċiżjoni preliminari (sentenza) Libertà tal-istabbiliment 12.7 xhur 
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IL-QORTI ĠENERALI (2014) 

Proċedura (tip ta’ għeluq) Suġġett Durata  
tal-kawża 

Appell (sentenza) Regolamenti tal-persunal 24.3 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 41.5 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 38.5 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 37.1 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 35.3 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 33.4 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Għajnuna mill-Istat 46.3 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Kompetizzjoni 45.8 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Għajnuna mill-Istat 43 xahar 

Appell (digriet) Regolamenti tal-persunal 24.1 xhur 

Proprjetà intellettwali (digriet) Proprjetà intellettwali u trademark 31.9 xhur 

Rikors dirett (digriet) Għajnuna mill-Istat 45.6 xhur 

Rikors dirett (digriet) Għajnuna mill-Istat 44.8 xhur 

Rikors dirett (digriet) Ambjent 33.8 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Għajnuna mill-Istat 24.5 xhur 

 
IL-QORTI ĠENERALI (2015) 

Proċedura (tip ta’ għeluq) Suġġett Durata  
tal-kawża 

Appell (sentenza) Regolamenti tal-persunal 31.2 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 39.6 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 38 xahar 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 35.8 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 33.1 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 31.2 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 30.1 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Miżuri restrittivi 41.1 xhur 

Rikors dirett (sentenza) Politika kummerċjali u dumping 41 xahar 

Rikors dirett (sentenza) Riċerka u żvilupp 40.6 xhur 

Appell (digriet) Regolamenti tal-persunal 15.6 xhur 

Proprjetà intellettwali (digriet) Proprjetà intellettwali u trademark 33.3 xhur 

Rikors dirett (digriet) Regolament REACH 30.9 xhur 

Rikors dirett (digriet) Ambjent 24.8 xhur 

Proprjetà intellettwali (sentenza) Proprjetà intellettwali u trademark 17.8 xhur 

Sors: Il-QEA. 
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ANNESS II 
 

Analiżi tal-fatturi li affettwaw id-durata tas-60 kawża kkampjunati fil-QtĠ-UE 
 
 

Fatturi li influwenzaw id-durata tal-proċedura bil-miktub fil-Qorti tal-Ġustizzja (indikati 
mir-Reġistru) 

 

 
 

 
  

Total

(%)

Traduzzjonijiet mistennija mill-istituzzjonijiet li huma 
partijiet fil-proċedura

10 33%

Ammont ta’ xogħol fid-DĠ Traduzzjoni 5 17%

Aċċettazzjoni ta’ talba jew ta’ bosta talbiet għal intervent 4 13%

Talba għal produzzjoni ta’ dokumenti mibgħuta lill-partijiet 4 13%

Estensjoni tat-terminu ta’ żmien fuq talba ta’ parti 3 10%

Aċċettazzjoni tat-tieni skambju ta’ noti 
(replika/kontroreplika)

3 10%

Konsultazzjoni tal-partijiet dwar is-suġġett ta’ fażi tal-
proċedura (pereżempju biex kawżi jingħaqdu)

2 7%

Introduzzjoni ta’ appell inċidentali /rikors inċidentali 1 3%

Traduzzjonijiet ta’ atti proċedurali twal ħafna 1 3%

Fatturi li influwenzaw id-durata tal-proċedura matul 
il-proċedura bil-miktub

Għadd ta’ kawżi 
kkonċernati 

(minn 30 kawża)
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Fatturi li influwenzaw id-durata tat-trattament tal-kawżi fil-Qorti tal-Ġustizzja (indikati 
mill-Imħallfin u mill-Avukati Ġenerali) 

 

 
 
  

Total

Imħallfin Avukati Ġenerali (%)

Vaganzi ġudizzjarji 18 4 19 63%

Kawża li tqajjem kwistjonijiet legali ġodda u/jew partikolarment kumplessi 9 8 12 40%

Ammont ta’ xogħol li jkollu r-référendaire responsabbli għall-fajl 8 7 12 40%

Liv minħabba mard, liv ta’ maternità/tal-ġenituri, jew it-tluq ta’ référendaire 7 6 12 40%

Ammont ta’ xogħol li jkollu l-Imħallef Relatur u/jew l-Avukat Ġenerali 7 7 11 37%

Kawża voluminuża 5 / 5 17%

Kawża kkumplikata fuq il-livell ta’ fatti, ta’ ekonomija jew ta’ xjenza. Kawża 
kumplessa (pereżempju dwar kwistjonijiet relatati ma’ tekonoloġiji ġodda) 

2 3 5 17%

Kawża kumplessa għal raġunijiet oħra 1 3 4 13%

Trattament ikkoordinat ta’ kawżi relatati introdotti ftit xhur 'il bogħod minn xulxin 3 2 3 10%

Sospensjoni informali 3 / 3 10%

Prijorità mogħtija lil kawża oħra li tkun ġiet prijoritzzata jew li għaliha tkun ġiet 
applikata l-proċedura mħaffa (jew il-proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari)

2 1 3 10%

Ftuħ mill-ġdid tal-parti orali tal-proċedura 2 / 2 7%

Oħrajn 2 / 2 7%

Talba għal informazzjoni jew kjarifika mibgħuta lill-qorti tar-rinviju 2 / 2 7%

Qasam fejn il-liġijiet nazzjonali huma differenti ħafna 2 / 2 7%

Trattament ikkoordinat ta’ grupp ta’ kawżi (pereżempju, kawżi relatati ma’ ftehimiet 
antikompetittivi)

1 1 2 7%

Rinviju għal kulleġġ ġudikanti differenti 1 1 2 7%

Skadenza tal-mandat tal-Imħallef Relatur u/jew tal-Avukat Ġenerali 1 / 1 3%

Talba għal notament ta’ riċerka 1 / 1 3%

Mistoqsijiet mibgħuta lill-partijiet, li jkunu jridu jintwieġbu bil-miktub / 1 1 3%

Għadd totali ta’ kawżi 
indikati mill-Imħallfin 

u/jew mill-Avukati 
Ġenerali (minn 30 kawża)

Fatturi li influwenzaw id-durata tal-proċedura wara l-proċedura bil-miktub

Għadd ta’ kawżi kkonċernati (minn 
30 kawża)
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Fatturi li influwenzaw id-durata tal-proċedura bil-miktub fil-Qorti Ġenerali 

(indikati mir-Reġistru) 
 

 
  

Total

(%)

Wasla u pproċessar tal-atti proċedurali fir-Reġistru (kif ukoll deċiżjonijiet meħuda mill-
Imħallfin dwar is-segwitu proċedurali)

26 87%

Aċċettazzjoni tat-tieni skambju ta’ noti (replika/kontroreplika) 20 67%

Talba għal regolarizzazzjoni li tirrigwarda att proċedurali li jimpedixxi l-għoti ta’ servizz 19 63%

Kwistjonijiet proċedurali oħra li jkunu jridu jiġu ddeterminati 16 53%

Estensjoni tat-terminu ta’ żmien fuq talba ta’ parti 12 40%

Aċċettazzjoni ta’ talba waħda jew ta’ bosta talbiet għal intervent 6 20%

Talba għal intervent 6 20%

Trattament ta’ dokument voluminuż 6 20%

Miżuri ta' organizzazzjoni tal-proċedura 3 10%

Preżentata ta’ dokument imprevist 3 10%

Raġunijiet oħra relatati mas-servizzi amministrattivi 3 10%

Introduzzjoni ta’ appell inċidentali /rikors inċidentali 2 7%

Ġestjoni ta’ problemi relatati ma’ kunfidenzjalità 2 7%

Eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà, nuqqas ta’ kompetenza, l-ebda ħtieġa li tingħata 
deċiżjoni, fażi fil-proċedura fejn ikun meħtieġ li jsiru osservazzjonijiet mill-partijiet

2 7%

Fatturi oħra fil-qasam tar-responsabbiltà tal-Imħallef Relatur, l-Avukat Ġenerali, il-
President (tal-Awla)

2 7%

Ġestjoni ta’ problemi relatati mal-anonimità / ommissjoni ta’ informazzjoni lill-pubbliku 1 3%

Digriet formali għas-sospensjoni ta’ proċedura (sospensjoni) 1 3%

Fatturi li influwenzaw id-durata tal-proċedura matul il-proċedura bil-miktub
Għadd ta’ kawżi 

kkonċernati 
(minn 30 kawża)



4 

 

Fatturi li influwenzaw id-durata tat-trattament tal-kawżi fil-Qorti Ġenerali  
(indikati mill-Imħallfin) 

 

 
Sors: Analiżi mill-QEA tal-kwestjonarji li ntbagħtu lill-QtĠ-UE. 

Total

(%)

Eżaminar tal-abbozz ta’ deċiżjonijiet mis-"cellule des lecteurs d'arrêts” 29 97%

Ammont ta’ xogħol li jkollu l-Imħallef Relatur u/jew l-Avukat Ġenerali 20 67%

Bidla fil-kompożizzjoni tal-Awla 19 63%

Assenjazzjoni mill-ġdid ta’ kawża 18 60%

Ammont ta’ xogħol li jkollu r-référendaire responsabbli għall-fajl 16 53%

Miżura ta' organizzazzjoni tal-proċedura 16 53%

Trattament ikkoordinat ta’ grupp ta’ kawżi (pereżempju, kawżi relatati ma’ ftehimiet 
antikompetittivi)

11 37%

Skadenza tal-mandat tal-Imħallef Relatur u/jew tal-Avukat Ġenerali 11 37%

Kawża li tqajjem kwistjonijiet legali ġodda u/jew partikolarment kumplessi 10 33%

Wasla u pproċessar tal-atti proċedurali fir-Reġistru 10 33%

Vaganzi ġudizzjarji 8 27%

Organizzazzjoni ta’ seduta għas-sottomissjoni orali, wara talba ta’ parti jew imressqa 
ex officio  mill-Qorti tiddeċiedi dwar dan (b’mod partikolari f’kawżi relatati mal-proprjetà 
intellettwali u fl-appelli)

8 27%

Kawża voluminuża 7 23%

Oħrajn 7 23%

Perjodu ta’ notifika għas-seduta filwaqt li jittieħed kont tan-natura tal-kawża 7 23%

Digriet formali għas-sospensjoni ta’ proċedura f’kawża (sospensjoni) 6 20%

Liv minħabba mard, liv ta’ maternità/tal-ġenituri, jew it-tluq ta’ référendaire 6 20%

Kawża kumplessa għal raġunijiet oħra 6 20%

Kawża kkumplikata fuq il-livell ta’ fatti, ta’ ekonomija jew ta’ xjenza. Kawża kumplessa 
(pereżempju dwar kwistjonijiet relatati ma’ tekonoloġiji ġodda)

5 17%

Rinviju għal kulleġġ ġudikanti differenti 5 17%

Konsolidazzjoni tal-parti orali tal-proċedura 5 17%

Assenza ta’ aġent jew avukat għas-seduta/għat-talba għal aġġornament tas-seduta
4 13%

Preżentata ta’ dokument imprevist 4 13%

Ġestjoni ta’ problemi relatati ma’ kwistjonijiet ta’ kunfidenzjalità 4 13%

Raġunijiet oħra relatati mas-servizzi amministrattivi 4 13%

Prijorità mogħtija lil kawża oħra li tkun ġiet prijoritzzata jew li għaliha tkun ġiet applikata l-
proċedura mħaffa (jew il-proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari)

3 10%

Problemi relatati ma’ applikazzjonijiet tal-informatika 2 7%

Ftuħ mill-ġdid tal-parti orali tal-proċedura 1 3%

Fatturi li influwenzaw id-durata tal-proċedura wara l-proċedura bil-miktub
Għadd ta’ kawżi 

kkonċernati 
(minn 30 kawża)
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ANNESS III 

Lista ta’ kontroll għall-valutazzjoni tal-indikaturi tas-CEPEJ għall-ġestjoni tal-ħin 

 

Indikatur tas-CEPEJ Mistoqsijiet prinċipali tal-lista ta’ kontroll 

(1) Abbiltà li jiġi vvalutat 

it-tul ta’ żmien 

kumplessiv tal-proċeduri 

Hemm identifikatur uniku (eż. numru tal-kawża) jew mezz uniku ta’ 

konnessjoni għal kull proċedura, mill-introduzzjoni tal-proċedura 

sad-deċiżjoni finali u vinkolanti? 

Tista’ tiddetermina t-tul ta’ żmien kumplessiv tal-proċedura għall-

kawżi kollha pendenti? 

(2) Standards stabbiliti 

għad-durata tal-

proċeduri 

Żviluppajt standards għal-limiti ta’ żmien ottimi skont it-tipi 

rilevanti ta’ proċedura? 

It-tul ta’ żmien tal-proċedura huwa prevedibbli għall-utenti 

(partijiet, avukati, oħrajn)? 

(3) Tipoloġija tal-kawżi 

elaborata biżżejjed 

Hemm kategorizzazzjoni tal-kawżi skont il-kumplessità u d-durata 

tagħhom? 

(4) Abbiltà li jiġi 

mmonitorjat it-twettiq 

tal-proċeduri 

Inti timmonitorja u tiġbor data dwar it-twaqqit tal-istadji l-aktar 

importanti fil-biċċa l-kbira mit-tipi ta’ kawżi, bil-ħsieb li tistabbilixxi 

fejn u għalfejn iseħħ dewmien? 

(5) Mezzi biex issir 

dijanjożi fil-pront tad-

dewmien u biex jiġu 

mitigati l-konsegwenzi 

tiegħu 

Ir-responsabbiltà għall-identifikazzjoni u l-evitar ta’ dewmien mhux 

dovut tista’ tiġi ddeterminata b’mod ċar? 

Hemm proċeduri biex id-dewmien jiġi identifikat fil-pront u 

jitnaqqas l-impatt tiegħu fuq il-partijiet? 

Hemm proċeduri stabbiliti biex jaċċelleraw il-proċedura u biex jiġi 

evitat dewmien? 

(6) L-użu ta’ teknoloġija 

moderna bħala għodda 

għall-ġestjoni tal-ħin fis-

sistema ġudizzjarja 

It-teknoloġija tal-informatika tintuża b’mod effettiv għall-

monitoraġġ tat-tul tal-proċedura? 

It-teknoloġija tal-informatika tippermetti li jinħarġu rapporti tal-

istatistika fil-pront u li jsir ippjanar fil-livell tal-politika? 

Sors: Lista ta’ kontroll għall-ġestjoni tal-ħin (Lista ta’ kontroll tal-indikaturi għall-analiżi tat-tul ta’ 
żmien tal-proċeduri fis-sistema ġudizzjarja (CEPEJ, 2005). 
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ANNESS IV 

Analiżi tal-korrelazzjoni bejn il-fatturi ta’ kumplessità u d-durata għall-kawżi li 
ngħalqu fl-2014 u fl-2015 fil-Qorti tal-Ġustizzja u fil-Qorti Ġenerali 

 

 

Analiżi tal-kumplessità tal-kawżi fil-Qorti tal-Ġustizzja 

 

Analiżi tal-kumplessità tal-kawżi fil-Qorti Ġenerali 

Nota: Kull punt fil-graffs jirrappreżenta kawża li ngħalqet fl-2014 jew fl-2015. Il-linji suwed 
jirrappreżentaw il-linji ta’ tendenza li juru fejn kawża tista’ tkun mistennija li taqa’ minħabba l-
punteġġ ta’ kumplessità tagħha. Il-punti li huma aktar imbiegħdin mil-linji ta’ tendenza 
jirrappreżentaw dawk il-kawżi li jista’ jkollhom karatteristiċi li jkun jistħoqqilhom jiġu eżaminati aktar 
fil-fond. 

Sors: Il-QEA. 
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RISPOSTI TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA  
 

 

L-effikaċja, il-kwalità u l-indipendenza huma l-parametri prinċipali ta’ sistema ta’ ġustizzja effettiva
Punti I u II 

1

 

. Isegwi li 
t-tul tal-kawżi huwa fattur fost oħrajn li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fl -evalwazzjoni ta’ sistema 
ġudizzjarja. Fit-tiftix tagħhom tal -effiċjenza, il-qrati li jikkomponu l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
(QĠUE) jitmexxew mill-bżonn li jinstab ekwilibriju bejn il-ħeffa, minn naħa, u l-kwalità tal-istħarriġ ġudizzjarju 
u tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji, min-naħa l-oħra, f’kuntest ikkaratterizzat minn żieda ġenerali tal -piż tax-xogħol 
tagħhom. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali  adottaw diversi miżuri organizzattivi u proċedurali sabiex itejbu l -
effiċjenza tagħhom fit-trattament tal-kawżi. Dawn il-miżuri wasslu għal tnaqqis jew limitazzjoni tad-dewmien 
fit-trattament tal-kawżi. B’hekk, it-tul medju ta’ trattament ta’ kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kien ta’ 
19-il xahar punt 6 fl-2006 u ta’ 14-il xahar punt 7 fl-2016, filwaqt li, quddiem il-Qorti Ġenerali, dan it-tul kien 
ta’ 25 xahar punt 8 fl-2006 u ta’ 18-il xahar punt 7 fl-2016. Għandu jintqal li, matul dan l-istess perijodu, in-
numru ta’  kawżi mressqa żdied ħafna. 
 

Iż-żieda fl-effiċjenza fit-trattament tal-kawżi hekk ikkonstatati huma b’mod partikolari r-riżultat tal-
introduzzjoni, mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-Qorti Ġenerali, ta’ sistemi u strumenti differenti ta’ monitoraġġ 
tat-trattament tal-kawżi li jitressqu quddiemhom. Dawn is-sistemi jinkludu skadenzi indikattivi interni għat -
twettiq ta’ kull fażi tal-proċedura. Anki jekk jikkonċernaw tipi differenti ta’ proċedu ra b’mod ġenerali, 
jitwettaq monitoraġġ individwali tal-osservanza tal-iskadenzi għal kull kawża. Dan il-monitoraġġ jippermetti li 
jiġu adottati miżuri korrettivi speċifiċi. Il-ġestjoni attiva u individwalizzata tat-trattament tal-kawżi hija b’hekk 
għan li l-qrati diġà ilhom isegwu għal żmien twil. 

Punt III 

 
F’dan il-kuntest, ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li jiġu rfinati iktar s -sistemi ta’ monitoraġġ billi 
jittieħdu inkunsiderazzjoni l-ispeċifiċita ta’ kull proċedura u l-kumplessità tal-kawżi ma tistax ħlief tintlaqa’ 
favorevolment (ara taħt il-punt 98). 
 
Fir-rigward tas-sistema ta’ kontabbiltà tal-użu effettiv tar-riżorsi użati f’kull fażi tal-kawżi kollha li ż-żewġt 
iqrati jittrattaw kull sena (bħala eżempju, fl-2016, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali qatgħu b’dan il-mod 
1459 kawża), li l-Qorti tal-Awdituri rrakkomandat ukoll, il-QĠUE tqis li l-istudju tal-implementazzjoni tagħha 
għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-ispiża amministrattiva mhux żgħira u l -użu ta’ riżorsi li hija tkun tista’ 
tikkawża. Dawn il-kunsiderazzjonijiet għandhom jitwieżnu mal -utilità konkreta tal-analiżi tad-data miksuba 
permezz ta’ sistema bħal din.  
 

In-numru ta’ kawżi mressqa quddiem il-qrati tal-Unjoni ma baqax stabbli matul il-perijodu 2006-2016. 
Għalkemm ix-xogħol pendenti żdied matul dan il-perijodu, u dan minkejja ż-żieda kbira fil-produttività, dan 
huwa minħabba ż -żieda ikbar fin-numru ta’ kawżi mressqa, dovuta b’mod partikolari għat-tkabbir suċċessiv 
tal-Unjoni Ewropea, għall-estensjoni tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għall -intensifikazzjoni u d-
diversifikazzjoni tal-attività leġiżlattiva u regolamentari. Il-QĠUE trid tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, filwaqt li 
n-numru ta’ kawżi mressqa quddiem it-tlitt iqrati li kien jikkomponu l-istituzzjoni żdied bi 43.6 % bejn l-2006 u 
l-2016, in-numru ta’ kawżi magħluqa kull sena minn dawn il-qrati matul dan l-istess perijodu żdied, min-naħa 
tiegħu, b’madwar 57.3 %. 

Punt 4 

 

                                                       

1 The EU 2016 Justice Scoreboard (COM (2016) 199 final), p. 7. 



 

Filwaqt li l-punt 4 jieħu inkunsiderazzjoni l-qrati globalment, it-tabella 1 turi min-naħa tagħha r-riżultati skont 
il-qorti. 
 

Hekk kif intwera fil-punti I sa III iktar ‘il fuq, il-kwistjoni fundamentali għall-QĠUE hija li tiżgura ekwilibriju bejn 
il-ħeffa u l-kwalità tad-deċiżjonijiet tagħha. Il-QĠUE hija sensittiva ħafna għall-bżonn, invokat mill-Qorti tal-
Awdituri, li d-deċiżjonijiet tal-qrati tagħha jingħataw fl-iqsar żmien u, f’kull każ, fi skadenzi raġonevoli. Għandu 
madankollu jiġi enfasizzat li l -kwalità tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji hija fundamentali f’Unjoni tad-dritt. L-
adozzjoni ta’ deċiżjonijiet koerenti u motivati, li jirrispettaw id-drittijiet tal-partijiet fil-kawża, tiggarantixxi fil-
fatt iċ-ċertezza ġuridika u d-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva. 

Punt 7 

 

Kif ir-rapport ġustament jindika, il-varji miżuri adottati, matul numru ta’ snin, mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-
Qorti Ġenerali  pproduċew effetti sinjifikattivi. Minkejja żieda kbira fin-numru tal-kawżi mressqa quddiem 
dawn il-qrati, in-numru ta’ kawżi magħluqa minnhom żdied sostanzjalment u t-tul globali tat-trattament tal-
kawżi, il-kategoriji kollha inklużi, naqas b’mod sinjifikattiv.  

Punt 9 

 
Tabella 2  
It-tul medju tal-kawżi, kemm quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll quddiem il-Qorti Ġenerali , naqas b’mod 
regolari matul diversi snin. It-tabella 2 turi biss l-indikazzjoni tal-punt 9 li tgħid li din l-evoluzzjoni favorevoli 
ma setgħetx tiġi kkonstatata għal kull tip ta’ proċedura.  
 
Barra minn hekk, l-għażla ta’ rappreżentazzjoni skont is-suġġett / tip ta’ kawża sena b’sena ma tippermettix li 
jittieħdu inkunsiderazzjoni t-tendenzi, minħabba l-effett "ta’ valuri inkonsistenti". Preżentazzjoni taħt il-forma 
ta’ medja triennali tippermetti li jiġi kkonstatat li hemm tnaqqis tendenzjali tat -tul medju tal-istanza, u dan 
jinkludi s-suġġett / tip ta’ kawża. 
 
Fl-aħħar nett, dawn il-grafiċi jagħtu dehra inkompleta tar-riżultati miksuba miż-żewġt iqrati f’termini ta’ 
tnaqqis fit-tul tal-istanza għaliex ma jistabbilixxux korrelazzjoni bejn it-tul tal-istanza u n-numru ta’ kawżi 
kkonċernati. Bħala eżempju, qari ta’ malajr tal-grafika dwar it-tul medju tal-kawżi quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja jagħti l-impressjoni li dan it-tul żdied filwaqt li t-tul iktar għoli tal-kawżi jikkonċerna r-rikorsi diretti – 
li llum jirrappreżenta biss parti żgħira tal -kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja (5.05 % tan-numru 
totali tal-kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fl-2016) – filwaqt li t-tul medju tat-trattament tad-
domandi preliminari u tal-appelli, li jirrappreżentaw il-parti l-kbira tal-kawżi mressqa quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja (rispettivament 67.92 % u 25.29 % fl-2016), naqas b’mod kostanti. Barra minn hekk, anki għar-rikorsi 
diretti, it-tul medju ma żdiedx bejn l-2006 u l-2016. 
 
Bl-istess mod, f’dak li jirrigwarda l-Qorti Ġenerali, għall-kawżi dwar proprjetà intellettwali u r-"rikorsi diretti l-
oħra" (li jirrappreżentaw globalment 73 % tal-kawżi magħluqa fl-2016), it-tul tal-istanza qed jonqos 
kostantement sa mill-2013. 
 

L-għanijiet tar-riforma huma dawk indikati fil-premessi tar-Regolament (UE, Euratom) 2015/2422 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Diċembru 2015, li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2015, L 341, p. 14). 

Punt 10 

 

Is-sigriet tad-deliberazzjonijiet huwa prinċipju tad -dritt primarju tal-Unjoni Ewropea, stabbilit fl-Artikolu 35 
tal-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-QĠUE. Dan il-prinċipju, li huwa applikabbli għall-Qorti tal-Ġustizzja kif 
ukoll għall-Qorti Ġenerali  (bis-saħħa tal-Artikolu 53 tal-istess protokoll), jimplika li l-pożizzjonijiet individwali 
tal-membri tal-qrati ma jiġu żvelati bl -ebda mod. Dan il-prinċipju jispjega għaliex il-Qorti tal-Awdituri ma 
setgħetx ikollha aċċess għal numru ristrett ta’ dokumenti, li jirrigwardaw is-sigriet tad-deliberazzjonijiet. Din 
il-limitazzjoni ma tirriflettix xi rieda kwalunkwe tal-Qorti tal-Ġustizzja jew tal-Qorti Ġenerali li tillimita l-aċċess 
għal ċerti dokumenti. Hija neċessarja minħabba d-dritt primarju, u n-nuqqas ta’ osservanza ta’ dan il-prinċipju 
jwassal għal ksur tal-ġurament li l-Imħallfin, bħall-Avukati Ġenerali, jieħdu mad-dħul fil-kariga tagħhom, liema 
ksur jista’ jwassal għar -responsabbiltà tagħhom għal ksur  (ara f’dan ir-rigward it-Titolu I tal-protokoll 
imsemmi).  

Punt 13 

 



 

Wieħed għandu jqiegħed f’kuntest il-konstatazzjoni li tgħid li l -assenza ta’ référendaire tista’ taffettwa 
negattivament it-trattament effikaċi ta’ kawża. Għall-kawżi voluminużi jew kumplessi li jitolbu trattament 
imħaffef, mhuwiex rari li diversi référendaires ikollhom jaħdmu flimkien.  

Punt 24 

 
Barra minn hekk, meta n-natura u t-tul tal-assenza tar-référendaire jiġġustifikaw dan, jiġu adottati miżuri 
sabiex l-impatt ta’ din l-assenza fuq il-kontinwità tat-trattament tal-kawżi tiġi mminimizzata , u taħt dawn 
wieħed isib b’mod partikolari l-assenjazzjoni mill-ġdid tal-kawżi lil référendaire ieħor tal-uffiċċju jew l-ingaġġ 
temporanju ta’ sostitut, taħt il-kundizzjonijet previsti mir-Regolament tal-Persunal.  
 
Tabella 4  
Fir-rigward tal-preżentazzjoni tat-tul tat-trattament tal-kawżi maqtugħa permezz ta’ digriet skont il-varji 
fażijiet tal-proċedura, wieħed għandu jieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li digriet li jtemm l-istanza jista’, skont iċ-
ċirkustanzi u għal raġunijiet differenti, jiġi adottat f’kull mument tal-proċedura, mill-bidu tal-proċedura bil-
miktub sal-fażi tad-deliberazzjoni tal-kawża (pereżempju, fil-każ ta’ rinunzja għall-atti).  
 

Qed isir riferiment, dwar dan il-punt, għall-kunsiderazzjonijiet preċedenti, fir-rigward tat-tabella 4. 
Punt 29 

 

Il-membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali , megħjuna mir-référendaires tagħhom, jaħdmu fl-istess 
ħin fuq diversi proċessi, bħala Mħallef relatur, Imħallef assessur jew bħala Avukat Ġenerali. Għalkemm huwa 
possibbli li jiġu elenkati, għal kull kawża, il-fatturi li jistgħu jispjegaw għalfejn xi kawżi jdumu iktar minn oħra  
(bħall-volum ta’ proċess, il -kumplessità tal-kawża jew l-indisponibbiltà temporanja tar-référendaire 
responsabbli għal din tal -aħħar), l-evalwazzjoni preċiża tal -ħin imputabbli għal kull wieħed minn dawn il-
fatturi jitlob l-implementazzjoni ta’ sistema ta’ kontabbiltà kumplessa li l-vantaġġi tagħha ma jidhrux mal-
ewwel. Id-deċiżjonijiet mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-Qorti Ġen erali huma, barra minn hekk, ir-
riżultat ta’ xogħol kolleġjali li fih jipparteċipaw attivament l-Imħallfin kollha tal-kulleġġ ġudikanti, li joriġinaw 
minn sistemi ġuridiċi differenti . It-teħid inkunsiderazzjoni tal-opinjonijiet differenti espressi mill-membri tal-
kulleġġ ġudikanti għandu inċidenza ċerta fuq it-tul tat-trattament tal-kawżi li diffiċilment jista’ jiġi 
kkwantifikat. 

Punt 46 

 

Is-selezzjoni ta’ kawżi mwettqa mill-Qorti tal-Awdituri, li wasslitha tenfasizza ċerti fatturi li jistgħu jispjegaw it-
tul (twil jew qasir) tat-trattament ta’ ċerti kawżi, jirriżulta minn għażla. Il-QĠUE tinnota li l-kampjun mhuwiex 
rappreżentattiv tal-globalità tal-kawżi magħluqa mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-Qorti Ġenerali matul is-sentejn 
meħuda inkunsiderazzjoni. 

Punt 47 

 
Tabella 7 u Tabella 8 
Il-QĠUE tixtieq tagħti xi ftit spjegazzjonijiet fuq iż-żewġ fatturi li jissemmew l-iktar frekwentement. Fl-ewwel 
lok, il-ferjat huwa realtà li jikkonċerna ż -żewġt iqrati. Madankollu, mingħajr ma ngħatat xi raġuni sabiex 
tispjega dan oġġettivament, dan il-fattur jidher biss fit-tabella 7.  

Fit-tieni lok, f’dak li jirrigwarda r-reviżjoni miċ-ċellula tal-qarrejja tas-sentenzi, fażi tat-trattament previst fiż-
żewġt iqrati, hija tidher biss fit-tabella 8. Fil-fatt, jirriżulta li t-tul tat-trattament tal-kawżi miċ-ċellula tal-
qarrejja tas-sentenzi tal-Qorti Ġenerali  ġiet evalwata bi preċiżjoni minn din l-entità fil-kwestjonarji kollha 
(ħlief f’każ wieħed, li fih ma kienx hemm reviżjoni miċ-ċellula), skont approċċ sistematiku, tkun xi tku n l-
importanza (żgħira jew kbira) ta’ dan it-tul. Dan il-metodu mhux iddifferenzjat jispjega li dan kien il-fattur l-
iktar iċċitat. Madankollu, din il-frekwenza ma tagħti ebda informazzjoni fuq l-importanza tal-impatt ta’ dan il-
fattur fost il-fatturi kollha li jkollhom inċidenza fuq it -tul tal-kawżi. Il-Qorti tal-Awdituri barra minn hekk 
tenfasizza, ġustament, li l-iskadenzi interni previsti għal din il-fażi tat-trattament ġew osservati. 

Punt 48 

Fir-rigward tal-fatturi li jinfluwixxu fuq it-tul tal-proċedura fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-30 kawża magħżula mill-
Qorti tal-Awdituri, qed isir riferiment, f’dak li jikkonċerna l -fattur "ferjat", għan-nota ta’ qiegħ il-paġna numru 
36. Il-perijodi li jikkorrispondu għall-ferjat – li huma wkoll magħrufa fil-qrati nazzjonali – ifittxu li jorganizzaw l-
assenzi minħabba leave tal-persunal għall-fini li tiġi żgurata amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja. Huma bl-ebda 
mod ma jfissru perijodu ta’ interruzzjoni tal-attività ġudizzjarja. 



 

Fil-fatt, ix-xogħol fuq il-proċessi jkompli, fl-uffiċċji tal-Imħallfin kif ukoll fid-dipartimenti, u r-rapporti 
preliminari bħall -abbozzi tad-deċiżjonijiet jiġu redatti u mqassma matul is-sajf. Barra minn hekk, fil-każ ta’ 
bżonn, jistgħu dejjem jiġu organizzati seduti jew deliberazzjonijiet matul dan il-perijodu, b’mod partikolari fil-
każ ta’ talba għal miżuri provviżorji jew ta’ domanda preliminari b’urgenza.  

 

Iż-żewġt iqrati żviluppaw sistemi u strumenti ta’ monitoraġġ iddifferenzjati, li jieħdu b’mod partikolari 
inkunsiderazzjoni ċerti tipi ta’ proċedura (għall-Qorti tal-Ġustizzja: rinviji preliminari, rikorsi għal annullament, 
għal nuqqas li tittieħed azzjoni, għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, u appelli; għall-Qorti Ġenerali : rikorsi 
diretti, appelli, kwistjonijiet proċedurali li jagħtu lok għal digriet) . Jekk dawn is-sistemi jistgħu jiġu rfinati fir-
rigward tal-karatteristiċi tal-kawżi, u jekk il-qrati jsegwu skadenzi indikattivi interni elaborati fuq il-bażi tal-
valuri medji, ma jibqa’ xejn ħlief li kull kawża tiġi mmonitorata b’mod individwali mir-reġistri, mill-membri, 
mill-presidenti ta’ awla u mill-presidenti ta’ kull qorti. Fl-aħħar nett, monitoraġġ kolleġjali perjodiku jiġi żgurat 
permezz ta’ organu apposta (il-laqgħa / konferenza tal-presidenti ta’ awla), li fil-kuntest tiegħu jingħata 
rendikont tal-istat ta’ avvanzament tal-kawżi li jkun jistħoqqilhom attenzjoni partikolari. 

Punti 51 sa 60  

 

Kif ġie indikat fil-punti I u II, li lilhom qed isir riferiment, l-indipendenza u l-kwalità huma fatturi essenzjali li 
għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex issir evalwazzjoni globali tal-amministrazjoni tajba tal-ġustizzja. 

Punti 63 sa 69  

 

Il-QĠUE ma tikkonċentrax l -analiżi tagħha ta’ produttività fuq in -numru ta’ kawżi maqtugħa mill-qrati li 
jikkomponuha, mingħajr ma tieħu inkunsiderazzjoni r-riżorsi impenjati għal dan l -iskop. Ġew implementati l-
miżuri kollha sabiex ir-riżorsi disponibbli jintużaw bl-iktar mod effikaċi u sabiex tiġi evitata kull ħela minnhom. 

Punt 63 

 
B’dan il-mod, pereżempju, titwettaq immedjatament analiżi tal-kawżi ġodda mressqa, skont il-każ, mir-
reġistru tal-qrati u/jew mid-direttorat tar-riċerka u dokumentazzjoni, sabiex jiġu identifikati każijiet eventwali 
ta’ nuqqas ta’ ġurisdizzjoni jew ta’ inammissibbiltà . F’dawn il-każijiet, ix-xogħlijiet ta’ traduzzjoni jiġu sospiżi 
immedjatament u tiġi proposta l-adozzjoni ta’ digriet mir-reġistru. 
 
Barra minn hekk, l-analiżi preliminari tirrigwarda wkoll l-eżistenza ta’ kawżi simili jew konnessi, sabiex 
tippermetti l-aħjar assenjazzjoni possibbli tal-kawżi ġodda mressqa u li tiġi evalwata n-neċessità eventwali ta’ 
sospensjoni. 
 
 

Il-QĠUE tiddisponi minn statistika interna li tippermetti analiżi tat-tul tal-fażijiet varji tal-proċedura skont it-
tip ta’ kawża jew skont is-suġġett, u b’hekk tippermetti evalwazzjoni tal-produttività b’mod iddifferenzjat. 
Tista’ titwettaq riflessjoni fuq il-bażi ta’ din l-informazzjoni sabiex jiġu rfinati ulterjorment is -sistemi ta’ 
monitoraġġ tat-trattament tal-kawżi skont il-kumplessità tagħhom. 

Punt 64 

 

It-tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja fl-Unjoni Ewropea elaborat miċ-CEPEJ, fil-kuntest tal-Kunsill tal-Ewropa, 
hija riferiment utli li jinkludi numru ta’ indikaturi, imma parti minnha biss hija ddedikata għall-"ġestjoni tal-ħin 
ġudizzjarju". Il-QĠUE tixtieq tippreċiża li ma kienx possibbli għaliha tivverifika kif l-indikaturi kkunsidrati ġew 
applikati konkretament għall-attività tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali. 

Punt 65 

 

Id-direzzjoni ġenerali tat -Traduzzjoni, filwaqt li tibbaża ruħha fuq indikaturi ta’ attività pre ċiżi, teżerċita 
monitoraġġ f’ħin reali sabiex tuża bl-aħjar mod il-kapaċitajiet disponibbli. Il-produttività individwali hija wkoll 
is-suġġett ta’ monitoraġġ perjodiku li jieħu inkunsiderazzjoni l-attivitajiet kollha mwettqa.  

Punt 77 

 
Il-kejl tal-ħin iddedikat minn kull ġurista lingwista għal kull azzjoni tista’ tintuża bħala għodda dijanjostika jekk 
l-għanijiet ma jintlaħqux jew jekk tiġi identifikata telf ta’ effikaċja. Fl-assenza ta’ tali nuqqasijiet, madankollu, 
is-sejħa għar-responsabbiltà professjonali ta’ kull ġurista lingwista sabiex josserva l -iskadenzi u jiżgura b’hekk 
l-aħjar żvolġiment possibbli tal-kawżi u diffużjoni mħaffa tal -ġurisprudenza jikkostitwixxu fattur ċert ta’ 
motivazzjoni u ta’ produttività, kif jixhdu r-riżultati tajba evokati fil-punti 78 u 94. 



 

 

L-annessi tan-noti ma jiġux tradotti ħlief fuq talba espressa tal-Imħallef Relatur jew tal-Avukat Ġenerali u dan 
safejn ikun neċessarju . Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni huma responsabbli 
għat-traduzzjoni tan-noti tagħhom. 

Punt 86 

 

Ara punti I u II. 
Punt 90 

 

L-effiċenza fit-trattament tal-kawżi żdiedet kunsiderevolment f’dawn l-aħħar snin bl-introduzzjoni ta’ diversi 
sistemi u strumenti ta’ monitoraġġ mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-Qorti Ġenerali. 

Punt 91 

 
Monitoraġġ individwalizzat tal-kawżi jkun neċessarju meta l-iskadenzi ta’ sistema jkollhom, bħala regola, jiġu 
osservati f’kull kawża li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħha .  Madankollu, ċirkustanzi oġġettivi jistgħu 
jiġġustifikaw li, f’ċerti każijiet, dawn l-iskadenzi jinqabżu. F’dan il-każ, il-kawża kkonċernata tiġi mmonitorata 
speċifikatament sabiex jiġi żgurat trattament daqstant tajjeb fid-dawl tal-karatteristiċi partikolari tagħha. 
Ċirkustanzi oħra – bħall-kumplessità limitata ta’ kawża – jiġġustifikaw madankollu li tinqata’ fi żminijiet iktar 
qosra minn dawk previsti mis-sistema kkonċernata. 
 
Anki jekk xi miżuri f’dan is-sens ġew introdotti reċentement, jistgħu jitwettqu xi riflessjonijiet komplementari 
miż-żewġt iqrati sabiex is-sistemi jiġu rfinati iktar skont il -kumplessità tal-kawżi u/jew sabiex jiġi adottat 
monitoraġġ li jiżgura li l-kawżi l-inqas kumplessi jinqatgħu fi żminijiet iqsar. 
 

Huwa minnu li l-fażijiet l-iktar twal fit-trattament ta’ kawża ġeneralment huma dawk li jsegwu t-tmiem tal-fażi 
bil-miktub tal-proċedura. Dawn il-fażijiet huma kkaratterizzati min-natura kolleġjali  tax-xogħol tal-Imħallfin 
(ara l-punt 46). It-teħid inkunsiderazzjoni tal-opinjonijiet differenti espressi mill-membri tal-kulleġġ ġudikanti 
jtawwal – ċertament – it-tul tat-trattament tal-kawżi. Madankollu, dan il-proċess djalettiku, li huma parti 
integrali tal-funzjonament ġudizzjarju previst mill -Istatut tal-QĠUE u mir-Regoli tal-Proċedura, huwa 
fundamentali sabiex tintlaħaq deċiżjoni kolleġjali ta’ kwalità. 

Punt 93 

 
Il-QĠUE tqis li d-dokumenti u l-informazzjoni mitluba ġew ikkomunikati lill -awdituri bl-eċċezzjoni ta’ dawk 
koperti mis-sigriet tad-deliberazzjonijiet. Dawn id-dokumenti ppermettew lill-awdituri jidentifikaw, fil-
kampjun ta’ 60 kawża eżaminata, it-tliet fatturi prinċipali li jispjegaw il -qbiż tal-iskadenzi previsti fis-sistemi, 
jiġifieri l-piż tax-xogħol tal-membru, il-kumplessità tal-kawżi u l-indisponibbiltà ta’ référendaires. Dawn il-
fatturi jippreżentaw rabta stretta man-natura kolleġjali tax-xogħol tal-Imħallfin. Fil-fatt, il-membri, kif ukoll ir- 
référendaires tagħhom, jiddedikaw il-parti l-kbira ta’ ħinhom lill-kontribut lill-kawżi li fihom il-membri 
kkonċernati ma jkunux ġew innominati bħala Mħallef R elatur. Il-ħin użat fl-istudju ta’ dawn il-proċessi 
"assessuri" jiddependi direttament mill-kumplessità tagħhom. 
 
Jekk l-indisponibbiltà ta’ référendaire tkun marbuta ma’ assenza, jittieħdu miżuri sabiex l-impatt fuq il-
kontinwità tat-trattament tal-kawżi tiġi mminimizzata, fosthom hemm, skont in-natura u t-tul tal-assenza, l-
assenjazzjoni mill-ġdid tal-kawżi lil référendaire ieħor tal-uffiċċju tal-Imħallef, jew l-ingaġġ temporanju ta’ 
sostitut, taħt il-kundizzjonijiet previsti mir-Regolamenti tal-Persunal. 
 

L-effikaċja ta’ kull "case management" tiddependi minn sistema ta’ informazzjoni funzjonali. Il-QĠUE tilqa’ 
favorevolment il-konklużjoni tal-Qorti tal-Awdituri li tfittex l-implementazzjoni ta’ sistema ta’ informazzjoni 
integrata, ħaġa li l-istituzzjoni ilha għal diversi xhur deċiża li tiddedika l-isforzi tagħha għall-iżvilupp tagħha. 

Punt 95 

 

Ara l-punt III.  
Punt 97 

 
  



 

Punt 98 
 
A. Għalkemm il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali attwalment diġà japplikaw diġà sistemi speċifiċi għal tipi 
differenti ta’ proċeduri  (ara l-punti 51 sa 60), huma jilqgħu favorevolment ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-
Awdituri li jiġu  rfinati dawn is-sistemi billi tittieħed iktar inkunsiderazzjoni l -ispeċifiċità tal-proċeduri u l-
kumplessità  tal-kawżi. It-teħid inkunsiderazzjoni tar-riżorsi effettivament użati ser jitlob, fir-rigward tiegħu, li 
jitwettaq studju sabiex jiġi evalwat sa fejn l-installazzjoni ta’ sistema ta’ kontabbiltà tal-użu tar-riżorsi 
tippermetti li tinkiseb informazzjoni li tista’ tintuża utilment mingħaj r ma jiġi affettwat il-funzjonament tajjeb 
tal-qrati.  

 
B. Iż-żewġt iqrati ser jeżaminaw il-possibbiltà li jippubblikaw statistika iktar iddettaljata dwar it-tul tal-kawżi. 
 
C. Il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali  ser jieħdu inkunsiderazzjoni r -rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-
Awdituri dwar assenjazzjoni iktar flessibbli tar-référendaires fi ħdan l -uffiċċji tal-Imħallfin, fil-kuntest tar-
riflessjonijiet tagħhom dwar l-organizazzjoni interna u dwar il-metodi ta’ xogħol tagħhom. 
 
D. Il-QĠUE taqbel mar-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li tinġibed l-attenzjoni tal-Istati Membri fuq il-
bżonn ta’ nomina tal-membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali  fl-iqsar żmien possibbli, sabiex jiġi 
evitat kull dewmien fit-trattament tal-kawżi marbut mat-tiġdid tal-membri tagħha. Hija tinsisti fuq il-fatt li l-
istabbiltà tal-kompożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali  għandha importanza kruċjali għat -
twettiq effikaċi tal -missjoni fdata mit-Trattati lill-imsemmija qrati u tenfasizza li dawn il-kunsiderazzjonijiet 
jitressqu sistematikament għall -attenzjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri matul it-tiġdid 
parzjali.  
 
E. L-għażla tal-lingwa tad-deliberazzjoni tiddependi minn ċertu numru ta’ fatturi u tiġi ddeterminata minn 
kunsiderazzjonijiet ta’ effiċjenza . Il-qrati jridu jkomplu r-riflessjoni tagħhom dwar dan is -suġġett fil-kuntest 
tal-awtonomija ġudizzjarja tagħhom fid-dawl tal-osservazzjonijiet ippreżentati mill-Qorti tal-Awdituri.   
 
F. Fil-kuntest ta’ riflessjoni dwar il-mezzi informatiċi li l-qrati għandhom ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
fil-perijodu qasir u fil-perijodu medju, il-QĠUE bdiet riflessjoni fuq is-sistemi ta’ informazzjoni u tilqa’ 
favorevolment l-istedina li tistudja, u timplementa, fir-rigward tal-ispeċifiċitajiet tax-xogħol ġudizzjarju u tal-
karatteristiċi tal-kull qorti, sistema informatika integrata.  
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F’din l-analiżi tal-prestazzjoni, aħna vvalutajna l-proċess ta’ 
ġestjoni ta’ kawżi tal-QtĠ-UE, b’mod partikolari biex 
neżaminaw jekk il-proċeduri stabbiliti kinux jippromwovu 
t-trattament effiċjenti tal-kawżi ppreżentati u jekk jistax 
isir titjib fir-riżoluzzjoni f’waqtha ta’ dawn il-kawżi.
Fi snin reċenti, il-QtĠ-UE żiedet l-aċċent tagħha fuq 
il-puntwalità tal-ġestjoni ta’ kawżi u, sa tmiem l-2016, sar 
progress biex jitnaqqas l-ammont sinifikanti ta’ kawżi 
pendenti li kienu nġemgħu fil-Qorti Ġenerali.
L-analiżi tagħna wasslet għall-konklużjoni li l-QtĠ-UE tista’ 
ttejjeb aktar dawn ir-riżultati pożittivi billi tqis 
il-possibbiltà ta’ tranżizzjoni lejn ġestjoni aktar attiva ta’ 
kawżi individwali, tuża limiti ta’ żmien immirati u tieħu 
kont tar-riżorsi umani li jiġu utilizzati, kif ukoll billi tieħu 
ċerti passi oħra biex ittejjeb is-sistemi ta’ ġestjoni.
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