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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal-Regolament tal-Kunsill dwar il-
kompetenza, il-liġi applikabbli, l-għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-
koperazzjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment (COM(2005)0649 –
C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))1

Għażiż Sur 'Chairperson',

Permezz ta' ittra bid-data tal-11 ta' Jannar 2007 inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
skond l-Artikolu 35(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra jekk kinitx valida u 
korretta l-bażi legali tal-proposta tal-Kummissjoni hawn fuq imsemmija.

Il-Kumitat ikkunsidra l-kwistjoni msemmija hawn fuq fil-laqgħa tiegħu li saret fid-data tat-30 
ta' Jannar 2007.

Il-bażi legali proposta hija l-Artikolu 61(c) u l-Artikolu 67(2).  Ir-refereneza għall-Artikolu 
67(2) timplika li l-miżura proposta tittratta l-aspetti tal-liġi tal-familja u għalhekk mhux 
suġġetta għall-proċedura ta' kodeċiżjoni minħabba l-eċċezzjoni fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 
67(5).

Dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat KE

Artikolu 61(c)
Sabiex iz-zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja tkun stabbilita b'mod progressiv, il-Kunsill 

  
1 Għadha mhux ippublikata fil-ĠU.
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għandu jadotta:

(c) miżuri fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjali f'materja ċivili skond l-Artikolu 65;

Artikolu 65
Miżuri fil-qasam ta' koperazzjoni gudizzjali f'materja ċivili li għandhom implikazzjonijiet 
transkonfinali, li għandhom jittieħdu skond l-Artikolu 67 u sa fejn ikun neċessarju għal 
iffunzjonar tajjeb tas-suq intern, għandhom jinkludu:

(a) it-titjib u s-simplifikazzjoni:
- is-sistema ta' servizz transkonfinali ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji;
- koperazzjoni fil-ġbir tal-provi;
- l-għarfien u l-infurzar ta' deċiżjonijiet f'każijiet ċivili u kummerċjali, inkulżi deċiżjonijiet 
f'kawżi extraġudizzjarji;

(b) il-promozzjoni u l-kompatibilità tar-regoli applikabbli fl-Istati Membri rigward il-konflitt 
tal-liġijiet u l-kompetenza;

(c) it-tneħħijja ta' l-ostakli fl-iffuzjonar tajjeb tal-proċeduri ċivili, jekk meħtieġ permezz tal-
promozzjoni tal-kompatibilità tar-regoli ta' proċedura ċivili applikabbli fl-Istati Membri.

Article 67(1) u (2)
1. Matul perjodu transitorju ta' ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam, il-
Kunsill għandu jaġixxi unanimament fuq proposta mill-Kummissjoni jew fuq inizjattiva ta' 
Stat Membru u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew.

2. Wara dan il-perjodu ta' ħames snin:
- il-Kunsill għandu jaġixxi fuq proposti mill-Kummissjoni; il-Kummissjoni għandha teżamina 
kwalunkwe talba magħmula minn Stat Membru sabiex tressaq proposta lill-Kunsill;

- il-Kunsill, unanimamenti wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, għandu jieħu 
deċiżjoni bil-għan li jagħmel provvedimenti għall-oqsma kollha jew għal parti mill-oqsma 
koperti minn dan it-Titolu sabiex il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tapplika għalihom u 
tadatta d-dispożizzjonijiet relatata mas-setgħat tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Artikolu 67(5)
5. B'deroga mill-paragrafu 1, il-Kunsill għandu jadotta, skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 251:

- il-miżuri mniżżla fl-Artikolu 63(1) u (2)(a) salv li l-Kunsill ikun adotta minn qabel, skond il-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, leġiżlazzjoni Komunitarja li tiddefinixxi regoli komuni u 
prinċipji bażiċi li jirregolaw dawn il-kwistjonijiet,

- il-miżuri fl-Artikolu 65 bl-eċċezzjoni ta' l-aspetti relatati mal-liġi tal-familja.

L-għan u l-kontenut tal-proposta għal regolament
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Il-proposta għal regolament għandha l-iskop li tneħħi l-ostakli kollha li jimpedixxu l-irkupru 
ta' manteniment fl-Unjoni Ewropea skond il-Programm ta' Għarfien Reċiproku f'Materja 
Ċivili adottat fit-30 ta' Novembru 2002 u l-Pjan ta' Azzjoni Komuni adottat fit-2 u fit-3 ta' 
Ġunju 2005.

L-għan u l-kontenut tar-regolament propost skond il-preambolu u l-kundizzjonijiet sabiex isir 
liġi jistgħu jiġu analizzata kif ġej:
Skond il-premessa 7, l-għan tar-regolament huwa li jippermetti lill-kredituri ta' manteniment li 
jiksbu faċilment, fi Stat Membru, deċiżjoni li tkun tista' tiġi nfurzata awtomatikament fi 
kwalunkwe Stat Membru ieħor u li l-infurzar tagħha jkun simplifikat u mgħaġġel.

Għal dan il-għan ir-regolament ifittex li jgħaqqad fi strument wieħed il-miżuri kollha 
meħtieġa sabiex ikopru l-irkupru ta' obbligi ta' manteniment fil-Komunità. Għalhekk fiha 
dispożizzjonijiet dwar il-kompetenza, il-konflitt tal-liġijiet, il-grad ta' infurzar u l-infurzar ta' 
deċiżjonijiet u koperazzjoni barranija (premessa 8).

Ir-Regolament ikopri kull obbligu ta' manteniment li ġej minn relazzjoni ta' familja jew minn 
relazzjonijiet li għandhom effett li jista' jkun paragunat, sabiex jiggarantixxu trattament uguali 
tal-kredituri ta' manteniment (premessa 9).
Il-premessa 10 tiċċara li r-regoli dwar il-kompetenza msemmija fir-regolament huma 
differenti minn dawk applikabbli taħt ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 ("Brussell I"), il-għan 
huwa li jiċċara r-regoli sabiex ikopru kull każ li fih konnessjoni biżżejjed bejn il-partijiet u 
Stat Membru. Il-fatt li l-konvenut huwa residenti abitwali ta' Stat mhux Membru ta' l-Unjoni 
Ewropea, m'għandihx tkun aktar raġuni sabiex ma japplikawx ir-regoli Komunitarji iżda 
minflok isir riferiment għall-liġi nazzjonali.
Il-premessa 11 tispjega li l-partijiet jistgħu jiftehemu dwar il-Qorti kompetenti fil-każ ta' 
obbligi ta' manteniment rigward minuri, sabiex jipproteġu l-parti dgħajfa.
Il-premessa 12 tistipula l-ħtieġa li jinżamm mekkaniżmu ċar u effettiv għall-itrattar ta' lis 
pendens u konnessjoni.
Il-premessa 13 tiċċara li r-regoli ta' konflitt għandhom japplikaw biss għall-obbligi ta' 
manteniment u m'għandhomx jiddeterminaw il-liġi applikabbli għall-istabbiliment ta' 
relazzjonijiet ta' familja fuq liema huma bbażati l-obbligi ta' manteniment.

Il-premessi 14, 15 u 16 jittrattaw il-liġi applikabbli (il-prinċipju bażiku: għandha tapplika l-
liġi tal-pajjiż ta' residenza abitwali tal-kreditur ta' manteniment, imma hemm dispożizzjoni 
sabiex tapplika l-liġi tal-forum jew il-liġi ta' pajjiż ieħor li l-obbligu ta' manteniment huwa 
marbut mill-qrib miegħu). Tista' tintgħażel il-liġi, u dan suġġett għal ċertu kundizzjonijiet 
mfassla partikularment sabiex jipproteġu t-tfal u lill-adulti vulnerabbli.
Skond il-Premessa 17, id-debitur għandhu jkun protett mill-applikazzjoni tal-liġi mfassla fejn 
ir-relazzjoni ta' familja fuq liema huwa bbażat l-obbligu ta' manteniment mhux ikkunsidrat 
universalment bħala wieħed li jixraqlu jkun onorat. Għandu jkun il-każ, partikularment, 
f'relazzjonijiet bejn persuni relatati b'mod kollaterali jew b'affinita, l-obbligi ta' manteniment 
tad-dixxendenti rigward l-axxendenti, jew il-manteniment wara li jinħall iż-żwieġ.

Il-Premessa 18 tispjega li d-deċiżjonijiet relatati ma' obbligi ta' manteniment mogħtija fi Stat 
Membru għandhom ikunu rikonoxxuti u għandhom ikunu jistgħu jiġu nfurzati fl-Istati 
Membri l-oħra kollha mingħajr ħtieġa ta' ebda proċedura. Sabiex titneħħa kull miżura 
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intermedjarja, għandha titwettaq proċedura minima ta' armonizzazzjoni. Għandha 
tiggarantixxi konformità mar-rekwiżiti ta' proċess ġust skond l-istandards komuni fl-Istati 
Membri kollha.
Skond il-Premessa 19, deċiżjoni ta' manteniment mogħtija minn Stat Membru għandha tiġi 
nfurzata malajr u b'mod effettiv fi kwalunkwe Stat Membru ieħor. Għandu jkun possibbli li l-
manteniment jitnaqqas direttament mill-paga tad-debitur u mill-kontijiet il-bank.

Strumenti u ftehimiet awtentiċi bejn il-partijiet li huma nfurzabbli fi Stat Membru għandhom 
jkun trattati bħala deċiżjonijiet ekwivalenti (Premessa 20).

Il-Premessa 21 titratta t-twaqqif ta' awtoritajiet ċentrali fl-Istati Membri għall-iskambju ta' 
informazzjoni u għall-iffaċilitar ta' l-irkupru ta' talbiet għal manteniment.

It-termini sabiex isir liġi huma maqsuma f'disa' kapitoli.
Kapitolu I jitratta l-ambitu u d-definizzjonijiet, Artikolu 1 ("Kamp ta' applikazzjoni") u 
jagħmel dispożizzjoni sabiex il-regolament "japplika għall-obbligi li jiġu minn relazzjonijiet 
ta' familja jew relazzjonijiet, ikkunsidrati mill-liġi li tapplika għal dawn ir-relazzjonijiet, li 
għandhom effetti paragunabbli".  Għandu jkun innutat li t-termini definiti fl-Artikolu 2 
("qorti", "imħallef", "deċiżjoni", "strument awtentiku", "Stat Membru ta'l -oriġini", "Stat 
Membru ta' nfurzar", "qorti ta' l-oriġini", "kreditur", u "debitur") mhumiex relatati 
speċifikament relatati mal-liġi tal-familja jew definiti f'termini ta' liġi tal-familja.

Il-kapitolu II jitratta l-ġurisdizzjoni (ġurisdizzjoni ġenerali, il-twessigħ tal-ġurisdizzjoni, il-
ġurisdizzjoni bbażata fuq li l-konvenut jidher, il-ġurisdizzjoni residwa, lis pendens, 
konnessjoni tal-Qrati, miżuri provviżorji, eżami rigward il-ġurisdizzjoni). Għal darba oħra, 
dan il-kapitolu m'għandux effett fuq il-liġi tal-familja, peress li jittratta biss il-ġurisdizzjoni 
fuq l-obbligi tal-manteniment, jiġifieri talbiet għal risarċiment fi flus.
Il-Kapitolu III jitratta l-liġi applikabbli. Hawn għandu jkun innutat li d-dispożizzjoni tal-bidu 
(Artikolu 12) tistipula li "Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom jiddeterminaw 
biss il-liġi applikabbli għall-obbligi ta' manteniment u m'għandhomx jippreġudikaw il-liġi 
applikabbli għal kwalunkwe relazzjoni msemmijja fl-Artikolu 1" (jiġifieri "relazzjonijiet ta' 
familja jew relazzjonijiet, ikkunsidrati mill-liġi li tapplika għal dawk relazzjonijiet, li 
għandhom effetti paragunabbli"). Il-bqija ta' l-artikoli ta' dan il-kapitolu jistipulaw ir-regoli 
ġenerali, ir-regoli dwar l-għażla tal-liġi, in-nuqqas ta' applikazzjoni tal-liġi indikata fuq talba
tad-debitur, il-liġi applikabbli għall-istituzzjonijiet pubbliċi, l-ambitu tal-liġi li tapplika, l-
applikazzjoni tal-liġi ta' Stat mhux Membru, renvoi, il-politika pubblika, u l-Istati b'aktar 
minn sistema legali waħda.

Il-Kapitolu IV jitratta r-regoli komuni ta' proċedura - notifika ta' dokumenti, eżami ta' l-
ammissibilità, u deċiżjoni u reviżjoni.

Kapitoli V u VI jitrattaw il-possibilità ta' infurzar u deċiżjonijiet ta' infurzar (inklużi l-
għajnuna legali, is-sigurtà, il-legalizzazzjoni, il-projbizzjoni ta' kwalunkwe reviżjoni tas-
sustanza ta' deċiżjoni li tagħa qed jitfittex l-infurzar, iċ-caħda jew is-sospensjoni ta' l-infurzar, 
ordnijiet għal pagamenti diretti, l-ibblukkar temporanju ta' kontijiet il-bank, il-gradwazzjoni 
ta' talbiet).

Il-Kapitolu VII jitratta l-istrumenti awtentiċi u l-ftehimiet.
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Il-Kapitolu VIII jittrata l-koperazzjoni (id-deskrizzjoni u l-irwol ta' l-awtoritajiet ċentrali, l-
aċċess u l-użu ta' l-informazzjoni, etc).

Fl-aħħar, il-Kapitolu IX jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali u finali (relazzjonijiet ma' 
strumenti Komunitarji oħra, relazzjonijiet ma' ftehimiet internazzjonali, komitoloġija, 
ftehimiet transnazzjonali u dħul fis-seħħ).

Il-problema

L-ittra miċ-Chairman tal-kumitat ta' tmexxija tgħid hekk:

"L-għażla kurrenti tal-bażi legali tikkunsidra l-obbligi ta' manteniment bħala miżuri relatati 
mal-liġi tal-familja fis-sens ta' l-Artikolu 67, paragrafu 5, it-tieni inċiż, TKE. Il-konsegwenza 
ta' din hija li dawk il-miżuri jaqgħu barra mir-regoli komuni dwar il-koperazzjoni ġudizzjarja 
f'materja ċivili għal liema tapplika l-proċedura ta' ko-deċiżjoni."

Ir-rapporteur tal-kumitat ta' tmexxija jikkunsidra li l-manteniment ta' obbligi huwa relatat 
mill-viċin mal-liġi tal-familja, imma li jiġu klassifikati bħala tali jonqos milli jikkunsidra "in-
natura mħallta tal-kunċett ta' manteniment - għeruq fil-familja imma implimentazzjoni fi flus, 
bħal kwalunkwe debitu ieħor".

Kunsiderazzjonijiet ġenerali dwar il-bażi legali mill-każistika

L-atti Komunitarji kollha għanhom ikunu msejsa fuq il-bażi legali stipulata fit-Trattat (jew 
f'att legali ieħor li huma maħsuba li jimplimentaw). Il-bażi legali tiddefinixxi l-kompetenza 
tal-Komunità ratione materiae u tispeċifika kif dik il-kompetenza trid tkun eżerċitata, jiġifieri 
l-istrumenti leġiżlattivi li jistgħu jintużaw u l-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet.

Huwa ċar mill-każistika kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja li l-għażla tal-bażi legali mhijiex 
għad-diskrezjoni tal-leġiżlatur tal-Komunità imma trid tiġi ddeterminata minn fatturi oġġettivi 
suġġett għal reviżjoni ġudizzjarja1, bħal ma huma l-għan u l-kontenut tal-miżura msemmija2.
Barra minn hekk, il-fattur deċiżiv għandu jkun l-objettiv ewlieni ta' miżura3.

Skond il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, artikolu ġenerali ta' Trattat jikkostitwixxi bażi legali 
suffiċjenti minkejja li l-miżura fil-kwistjoni, b'mod subordinat, tfittex li tilħaq l-għan 
kontemplat mill-Artikolu tat-Trattat4.

Madankollu, fejn il-miżura għana diversi objettivi kontemporanjament li huma marbuta 
flimkien b'mod li ma jistax jinħall mingħajr ma waħda tkun sekondarja jew indiretta fir-
rigward ta' l-oħrajn, il-miżura għandha tkun msejsa fuq id-dispożizzjonijiet5 varji relevanti tat-

  
1 Kawża 45/86, Kummissjoni v. Kunsill [1987] ECR 1439, para. 5.
2 Kawża C-300/89, Kummissjoni v. Kunsill [1991] ECR I-287, para. 10, u Kawża C-42/97, Parlament Ewropew
v. Kunsill [1999] ECR I-869, para. 36.
3 Kawża C-377/98, L-Olanda v. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, para. 27.
4 Kawża C-377/98, L-Olanda v. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, para. 27-28; Kawża C-
491/01 British America Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, paragrafi 93-94
5 Kawża 165/87, Kummissjoni v. Kunsill [1987] ECR 5545, para. 11.
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Trattat, sakemm dan huwa impossibbli minħabba l-inkompatibilità reċiproka tal-proċeduri ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet stipulati mid-dispożizzjonijiet1.

Evalwazzjoni

Jista' jingħad li hija ħasra li l-Kunsill għadu ma ddeċidiex li juża t-tieni inċiż ta' l-Artikolu 
67(2) sabiex iġib "l-aspetti relatati mal-liġi tal-familja" msemmija fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 
67(5) fl-ambitu tal-proċedura ta' kodeċiżjoni.  Dan minkejja l-fatt li l-Kummissjoni talbet lill-
Kunsill sa mill-20052 sabiex tagħmel dispożizzjonijiet li l-miżuri relatati ma' l-obbligu tal-
manteniment jkunu adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni.  Jidher assurd li kwistjoni 
daqshekk marbuta mill-qrib mat-tħassib u l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini bħal ma hi l-liġi tal-
familja, m'għandiex tkun suġġetta għall-proċedura leġislattiva li tinvolvi mill-qrib l-
istituzzjoni li jaħtru huma.

Madankollu, l-każistika hija ċara li tali konsiderazzjonijiet m'għandhomx piż fuq l-għażla tal-
bażi legali, li għandha tkun determinata fid-dawl ta' fatturi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti 
għal reviżjoni ġudizzjarja, partikularment l-għan u l-kontenut tal-miżura kontemplata.

Huwa ċar li l-għan prinċipali tal-proposta huwa li jippermetti lill-kredituri kollha ta' 
manteniment fl-UE li jiksbu "faċilment, malajr u, ġeneralment bla ħlas, ordni ta' infurzar li 
jista' jiċċirkola fiz-zona Ewropea ta' ġustizzja mingħajr xkiel" u b'hekk jippermetti "ħlas 
regolari ta' l-ammonti dovuti".

Regoli ġodda ta' dritt internazzjonali privat dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet relatati mat-talbiet ta' manteniment se jneħħu x-
xkiel lill-moviment ħieles tal-persuni u għalhekk jiffaċilitaw l-iffunzonar xieraq tas-suq 
intern.

Ma jistax jinċaħad li mingħajr l-eżistenza tal-liġi tal-familja, il-kunċett ta' manteniment ma 
jeżistix; fil-fatt, l-Artikolu 1 tal-proposta tagħmilha ċara li l-obbligi ta' manteniment "joħorġu"
mir-relazzjonijiet ta' familja. Madankollu, wara li ntqal dan, meta tiġi stabbilita obbligu ta' 
ħlas ta' manteniment skond il-liġi tal-familja, li jibqa huwa sempliċement obligazzjoni fi flus -
debitu bħal kull debitu ieħor.  Meta l-eżistenza tagħha tiġi rikonoxxuta u konfermata 
b'sentenza tal-qorti, b'att jew ftehima awtentika, obbligu ta' manteniment huwa talba għal flus 
u l-fatt li toħroġ minn relazzjoni ta' familja jew relazzjoni simili ftit li xejn hija relevanti.  

Ir-regolament propost mhux se jkollu effett fuq il-liġi tal-familja u l-Artikolu 12 tal-proposta 
tiċċara dan sew għaliex tistipula li d-dispożizzjonijiet dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi ta' 
manteniment "m'għandhomx jippreġudikaw il-liġi applikabbli għal kwalunkwe mir-
relazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 1".  Għanda ssir referenza wkoll għall-Premessa 13, li 
tiddikjara li r-regoli ta' konflitt għandhom japplikaw biss għall-obbligi ta' manteniment u 
m'għandhomx jiddeterminaw il-liġi applikabbli għall-istabbiliment ta' relazzjonijiet ta' 
familja fuq liema huma bbażati l-obbligi ta' manteniment.

  
1 Ara eżempju., Kawża C-300/89 Kummissjoni v. Kunsill [1991] ECR I-2867, paragrafi 17-21 (Kawża tat-
Titanium dioxide), Kawża C-388/01 Kummissjoni v. Kunsill [2004] ECR I-4829, paragrafi. 58 u Kawża C-
491/01 British American Tobacco [2002] ECR I-11453, paragrafi 103-111.
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, COM(2005) 648 tal-15 ta' Dicembru 2005
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Barra minn hekk, huwa interessanti li wieħed jinnota li r-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 li ħoloq Ordni Ewropew ta' Infurzar ta' 
talbiet mhux kontestati1, jinkludi talbiet għal manteniment u ġie adtottat skond il-proċedura ta' 
kodeċiżjoni2.

Konklużjoni

Fil-laqgħa tiegħu li saret fid-data tat-30 ta' Jannar 2007, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
għaldaqstant iddeċieda, unanimament3, li jirrakkomanda li dik il-proposta għal Regolament 
tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' 
deċiżjonijiet u koperazzjoni f'materja relatata ma' l-obbligi ta' manteniment, tkun msejsa fuq l-
Artikolu 61(c) u t-tieni inċiż ta' l-Artikolu 67(5) tat-Trattat KE u, bħala riżultat, suġġett għall-
proċedura ta' kodeċiżjoni.

.

Dejjem tiegħek,

Giuseppe Gargani

  
1 Ġurnal Uffiċjali L 143 , 30/04/2004, paġna 15.
2 Ara l-Artikolu 4(3), fejn "strument awtentiku" huwa definit biex jinkludi "arranġament li jirrelata ma' 
obbligi ta' manteniment konklużi ma' l-awtoritajiet amministrattivi jew awtentikat minnhom".

3 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-vot finali Giuseppe Gargani (chairperson), Carlo Casini, Cristian 
Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, 
Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina u Tadeusz Zwiefka.
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