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Suġġett: Petizzjoni 0979/2012, imressqa minn Luc Gigou, ta’ ċittadinanza Franċiża, 
rigward Jugendamt, fil-Ġermanja, rigward l-operazzjoni Jugendamt u l-
karattru diskriminatorju tal-miżuri amministrattivi tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqajjem dubju dwar il-kompatibbiltà mal-liġi tal-UE tal-istituzzjoni Ġermaniża 
Jugendamt li hi involuta fil-qasam tal-liġi tal-familja u fi kwistjonijiet ta’ kustodja tat-tfal 
f’każijiet ta’ divorzju bejn ċittadini Ġermaniżi u dawk ta’ nazzjonalitajiet oħra.

B’mod partikolari, il-petizzjoni tiffoka fuq l-istituzzjoni ta’ "Beistandschft" (Kurazija) li, 
skont il-Petizzjonant, tingħata b’mod arbitrarju u diskriminatorju fil-konfront ta’ ġenituri li 
mhumiex Ġermaniżi. Deċiżjoni amministrattiva bħal din x’aktarx li toħloq sitwazzjoni de 
facto li tinvolvi li l-wild minuri kkonċernat jinżamm f’territorju Ġermaniż.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonanti jqajmu dubji dwar il-kompatibbiltà mal-liġi tal-UE tal-kunċett ġuridiku ta’ 
“Beistandschaft” (konsulenza legali) mill-istituzzjoni Ġermaniża Jugendamt (Uffiċċju għall-
Benessri taż-Żgħażagħ), li topera fil-qasam tal-liġi tal-familja, b’mod partikolari għall-
manteniment tat-tfal.

B’mod partikolari, il-petizzjonanti jallegaw li Beistandschaft tingħata b’mod arbitrarju u 
diskriminatorju għad-detriment tal-ġenituri li mhumiex Ġermaniżi. Fil-fehma tal-
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petizzjonanti, Beistandschaft mill-Jugendamt kisret ir-Regolament IIa ta’ Brussell1. Fil-
prinċipju, is-setgħat tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ atti u omissjonijiet mill-Istati Membri 
huma limitati għas-sorveljanza tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, taħt il-kontroll tal-Qorti 
tal-Ġustizzja (ara l-Artikolu 17(1) TUE). 

Il-liġi tal-familja tal-UE fir-rigward tal-manteniment hija limitata għal regoli komuni dwar il-
ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, il-kooperazzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi 
Stat Membru ieħor. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, mhuwiex possibbli li tinkiseb stampa ċara tal-linja eżatta 
ta’ avvenimenti u l-proċeduri segwiti u d-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet Ġermaniżi fil-
każijiet tal-petizzjonanti. Bħala riżultat, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li twettaq 
evalwazzjoni ddettaljata tal-każijiet. Madankollu, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-
Kummissjoni ma tqisx li f’dawn il-każijiet hija meħtieġa xi azzjoni speċifika. B’mod 
partikolari, m’għandha l-ebda evidenza konklużiva li jeżistu l-allegati ksur kkonċernati tal-
istrumenti tal-UE min-naħa tal-awtoritajiet Ġermaniżi. 

B’mod partikolari, sa minn Ġunju 2011, ir-Regolament (KE) Nru 4/20092 (‘ir-Regolament 
dwar il-Manteniment’) kien l-istrument ewlieni tal-liġi tal-UE f’dan il-qasam. Wara dan, id-
deċiżjonijiet mogħtija mill-qrati tal-Istati Membri fi kwistjonijiet ta’ manteniment jiġu 
rikonoxxuti u eżegwiti fi kwalunkwe Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea abbażi tar-regoli 
stabbiliti fir-Regolament dwar il-Manteniment. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tenfasizza li 
għall-finijiet tal-istrumenti tal-liġi tal-UE dwar il-manteniment, Jugendamt mhuwiex assimilat 
ma’ qorti. Għalhekk jekk ikun hemm xi “deċiżjoni unilaterali” minn Jugendamt fil-każijiet 
tal-petizzjonanti, ma jibbenefikawx mir-regoli tal-liġi tal-UE dwar ir-rikonoxximent u l-
infurzar għal deċiżjonijiet ta’ manteniment maħruġa mill-qrati tal-Istati Membri. Għandu jiġi 
nnutat li l-asserzjoni ta’ talba għal manteniment u l-organizzazzjoni interna ta’ Stat Membru li 
jagħti manteniment tat-tfal huma rregolati mil-liġi nazzjonali bħalma hija s-setgħa ta’ 
Jugendamt biex jassisti lit-tfal fi kwistjonijiet ta’ manteniment jew li jfittex ir-rimborż ta’ 
benefiċċji pprovduti lill-kreditur minflok il-manetiment. 

Rigward b’mod aktar partikolari l-kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali mqajma mill-
petizzjonanti, il-Kummissjoni tfakkar li, skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati biss lill-Istati Membri meta 
jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-
Kummissjoni m’għandhiex evidenza konklużiva li fil-każijiet tal-petizzjonanti, l-allegat ksur 
tad-drittijiet fundamentali mqajjem mill-petizzjonanti seta’ seħħ waqt li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi kienu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE. F’każijiet fejn iqumu kwistjonijiet dwar id-
drittijiet fundamentali waqt li l-awtoritajiet nazzjonali ma jkunux qed jimplimentaw il-liġi tal-
UE, huwa f’idejn l-Istati Membri biss sabiex jassiguraw li l-obbligi tagħhom rigward id-
drittijiet fundamentali - kif jirriżulta mill-ftehimiet internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna 
tagħhom - jiġu rrispettati. 

Abbażi tal-elementi pprovduti fil-petizzjonijiet, il-Kummissjoni ma tistax tkompli ssegwi 
dawn il-każijiet. Il-petizzjonanti jistgħu jressqu dawn il-każijiet quddiem il-qrati ta’ appell 
                                               
1 ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1.
2 ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.
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kompetenti, u jekk iqisu li d-drittijiet fundamentali tagħhom inkisru, jistgħu jippreżentaw 
ilment lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa.

F’livell aktar ġenerali, sabiex tinkoraġġixxi l-fiduċja reċiproka fil-każijiet tal-kustodja tat-tfal, 
fl-okkażjoni tas-Sebgħa Forum Ewropew dwar id-Drittijiet tat-Tfal1, il-Kummissjoni 
organizzat sessjoni ta’ ħidma dwar l-involviment tal-awtoritajiet tal-benessri tat-tfal fil-
każijiet ta’ kustodja. Sar skambju ta’ opinjonijiet produttiv dwar prattiki f’dan il-qasam. Is-
sessjoni ta’ ħidma enfasizzat l-importanza li tingħata informazzjoni rilevanti lit-tfal u l-
ġenituri u taħriġ xieraq lill-professjonisti. Permezz tal-finanzjament tal-UE2, il-Kummissjoni 
tinkoraġġixxi t-taħriġ tal-professjonisti fir-rigward tal-parteċipazzjoni tat-tfal fil-proċeduri 
ġudizzjarji.

                                               
1 Fit-13 u l-14  ta’ Novembru 2012.
2 Il-Programm Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza, 

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_en.htm.


