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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Subject: Petizzjoni 1565/2008 imressqa minn E.A., ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar il-
qasam ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 
dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi 
kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi d-diffikultajiet li jaffaċċja waqt li jipprova jinforza d-dritt tiegħu ta’
assoċjazzjoni ma’ wliedu li huma taħt l-età. Il-petizzjonant huwa Spanjol u l-ex-mara tiegħu 
ta’ nazzjonalità Finlandiża. Fl-1996, l-ex-mara tal-petizzjonant marret tgħix il-Finlandja minn 
Spanja, flimkien mat-tfal tagħhom, fatt li tqies mill-awtoritajiet Spanjoli bħala tneħħija illegali 
ta’ tfal taħt l-età. Wara, l-ex-mara bdiet tgħix b’mod permanenti fil-Finlandja, fejn l-
awtoritajiet ma jqisux dan l-aġir bħala reat. Fuq bażi ta’ sentenza mill-amministrazzjoni 
pubblika, sussegwentement il-petizzjonant ingħata awtorizzazzjoni biex jieħu lit-tfal għal 
vaganza u żjara lill-familja fi Spanja. Wara 16-il jum, l-ex-mara rrappurtat lill-petizzjonant 
għall-ħtif tat-tfal u l-awtoritajiet Finlandiżi kkundannawh għal 18-il xhar priġunerija. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu dan il-każ f’idejh peress li jemmen li 
hemm nuqqasijiet fir-Regolament ta’ hawn fuq u li dan ma jistabbilixxix linji gwida ċari 
għall-infurzar tad-dritt ta’ assoċjazzjoni barra mill-pajjiż.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Fil-qasam tal-liġi tal-familja, l-objettiv tal-Unjoni Ewropea huwa li tippermetti li d-
deċiżjonijiet li jkunu saru fi Stat Membru jkunu direttament rikonoxxuti u infurzati fl-Istati 
Membri l-oħra. Il-liġi tal-Komunità relevanti fi kwistjonijiet ta’ divorzju u responsabilità tal-
ġenituri, jiġifieri r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 (‘ir-Regolament ta’ Brussell 
IIa’), hija għalhekk limitata għar-regoli tal-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’
ċertu deċiżjonijiet bejn l-Istati Membri. F’dan il-kuntest, ir-Regolament ta’ Brussell IIa ifittex 
li jiffaċilita l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet ta’ aċċess f’sitwazzjonijiet transkonfinali. Ir-
Regolament ta’ Brussell IIa huwa strument legali fil-qasam tal-koperazzjoni ġuridika fi 
kwistjonijiet ċivili. Għalkemm ir-Regolament għandu regoli tal-Komunità speċifiċi dwar ħtif 
transkonfinali tat-tfal mill-ġenituri, ma jipprovdi l-ebda indikazzjoni jekk il-ħtif tat-tfal mill-
ġenituri jikkostitwix ukoll reat penali. It-tweġiba għal din il-mistoqsija tiddependi fuq il-liġi 
kriminali sostantiva ta’ kull Stat Membru.

Ir-Regolament ta’ Brussell IIa daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2005. Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1347/2000, li ġie rrevokat sa mid-data tal-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Brussell 
IIa, daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Marzu 2001 u fih ma kien hemm l-ebda regola tal-Komunità 
speċifika dwar il-ħtif transkonfinali tat-tfal mill-ġenituri. L-avvenimenti marbuta mat-tluq 
minn Spanja tal-ex-mara tal-petizzjonant fl-1996 flimkien mat-tfal tal-koppja kienu għalhekk 
mhux koperti mir-regoli tal-Komunità dwar il-ħtif tat-tfal mill-ġenituri.

Safejn huma kkonċernati l-aspetti tal-liġi ċivili għat-teħid tat-tfal tal-petizzjonant għal vaganzi 
fi Spanja, ta’ min wieħed jinnota li għalkemm ir-ritorn taż-żewġt itfal tiegħu fil-Finlandja 
seta’ kien iggvernat mir-Regolament ta’ Brussell IIa, id-deċiżjoni dwar jekk kienx hemm 
tneħħija żbaljata trid tiġi deċiża fuq il-bażi tar-responsabilità tal-ġenituri applikabbli u l-
arranġamenti ta’ aċċess ta’ dak iż-żmien. L-għoti ta’ drittijiet ta’ aċċess u l-arranġamenti 
għall-eżerċizzju tagħhom huma ggvernati mil-liġi tal-post fejn hemm ir-residenza kontinwa 
tat-tfal, jiġifieri f’dan il-każ il-liġi Finlandiża. Jekk kienx hemm ftehim bejn il-petizzjonant u 
l-ex-mara tiegħu li t-tfal iqattgħu l-vaganzi tagħhom miegħu fi Spanja huwa kwistjoni ta’ fatt. 
Barra minn hekk, jekk bħala riżultat ta’ ftehima bħal din jew b’mod ieħor, il-petizzjonant 
ingħata effettivament id-drittijiet ta’ aċċess li jippermettulu li jieħu t-tfal tiegħu fi Spanja hija 
kwistjoni tal-liġi Finlandiża. L-evalwazzjoni ta’ dawn il-kwistjonijiet, li tikkunsidra ċ-
ċirkustanzi speċifiċi tal-każ, hija f’idejn l-awtoritajiet Finlandiżi kompetenti. Jekk il-
petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet Finlandiżi evalwaw b’mod mhux korrett il-fatti 
tal-każ tiegħu u/jew applikaw il-liġi Finlandiża b’mod mhux korrett, huwa għandu jingħata l-
parir li jressaq appell kontra d-deċiżjoni relevanti fil-Finlandja.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, id-diffikultajiet deskritti minnu 
jidhru li bdew mill-evalwazzjoni tal-fatti tal-każ tiegħu u/jew l-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali u mhux tal-liġi Komunitarja. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.
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Fid-dokumenti addizzjonali mibgħuta lill-Kummissjoni, il-petizzjonant jilmenta li huwa ġie 
kkundanat inġustament, minħabba ħtif, minn qorti Finlandiża u li l-proċeduri kriminali li 
wasslu għall-kundanna kienu arbitrarji u diskriminatorji. Barra minn hekk, il-petizzjonant 
isostni li l-awtoritajiet Finlandiżi ma ħadu l-ebda azzjoni konkreta bħala risposta għall-
allegazzjonijiet tiegħu li t-tfal tiegħu kienu qed jiġu abbużati mir-raġel ta’ ommhom, u b’mod 
partikolari li t-tfal għadhom joqogħdu ma’ ommhom u l-abbużatur allegat. Finalment, il-
petizzjonant jallega li minkejja l-fatt li huwa jissodisfa l-kriterji kollha stipolati fid-Direttiva 
2003/8/KE, s’issa la l-awtoritajiet Finlandiżi u lanqas dawk Spanjoli ma tawh għajnuna legali.

Fir-rigward tad-diffikultajiet tal-petizzjonant fl-eżerċizzju tad-drittijiet tal-aċċess, id-
dokumenti addizzjonali mibgħuta lill-Kummissjoni ma fihom l-ebda dettalji ġodda li jistgħu 
jitolbu żieda mal-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-każ li diġà ġew mibgħuta lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet jew emenda għalihom. 

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa tintervieni fl-operar ta’ kuljum tas-sistema 
tal-ġustizzja kriminali ta’ kwalunkwe Stat Membru individwali. Is-setgħat tal-Unjoni 
Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-ġustizzja kriminali huma bbażati fuq it-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-Artikolu 72 tat-Trattat jipprovdi 
li l-Istati Membri stess huma responsabbli għaż-żamma tal-liġi u l-ordni fil-pajjiż tagħhom. 
Fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant li l-awtoritajiet Finlandiżi ma ħadu l-ebda azzjoni 
konkreta bħala risposta għall-allegazzjonijiet tiegħu li t-tfal tiegħu qed jiġu abbużati mir-raġel 
ta’ ommhom, il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex is-setgħa li titlob lill-awtoritajiet tal-
pulizija ta’ Stat Membru biex isegwu kwalunkwe allegazzjoni bħal din, billi din hija kwistjoni 
strettament nazzjonali.

L-għan tad-Direttiva 2003/8/KE huwa li ttejjeb l-aċċess għall-ġustizzja f’każijiet ċivili 
transkonfinali billi tistabbilixxi regoli minimi komuni dwar l-għajnuna legali biex jiġi żgurat
li tingħata l-għajnuna legali adegwata, taħt ċerti kundizzjonijiet, lill-persuni li m’għandhomx 
biżżejjed flus għall-proċeduri minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom Id-Direttiva 
ddaħħal fis-seħħ ċerti mekkaniżmi għall-koperazzjoni legali bejn l-awtoritajiet magħżula mill-
Istati Membri biex jiġu ffaċilitati t-trażmissjoni u l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-
għajnuna legali. Id-Direttiva tistabbilixxi limitu ta’ żmien ta’ 15-il jum sabiex jintbagħtu l-
applikazzjonijiet għall-għajnuna legali bejn l-Istati Membri u timponi l-obbligu fuq l-
awtoritajiet nazzjonali li huma mogħtija s-setgħa li jiddeċiedu dwar l-applikazzjonijiet għall-
għajnuna legali biex jiżguraw li l-applikant ikun infurmat bis-sħiħ dwar l-ipproċessar tal-
applikazzjoni. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, ma kienx possibbli li 
wieħed jistabbilixxi li jew l-awtoritajiet Spanjoli jew dawk Finlandiżi naqsu milli 
jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti f’dan il-każ. Skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva, 
‘Għajnuna legali għanda tingħata jew tkun irrifjutata mill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li fih il-qorti huwa kkostitwit’. Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet li jirrigwardaw ir-
riżorsi finanzjarji u s-sustanza tat-tilwim huma definiti minn kull Stat Membru. Il-mistoqsijiet 
li jirrigwardaw l-applikazzjoni tad-Direttiva fl-Istati Membri għalhekk għandhom jiġu 
kkunsidrati taħt il-liġi nazzjonali relevanti, i.e. il-liġi Finlandiża, fil-każ tal-petizzjonant. L-
awtoritajiet u l-qrati nazzjonali, u fl-aħħar nett il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, 
huma responsabbli għall-kunsiderazzjoni u għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar każijiet 
individwali filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi kollha relevanti tal-każ 
partikolari. Id-diffikultajiet tal-petizzjonant fil-kisba tal-għajnuna legali jidher li jirrigwardaw 
l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali. Għalhekk, il-Kummissjoni 
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Ewropea ma tista’ tieħu l-ebda azzjoni dwar dan l-aspett tal-każ tiegħu. Jekk applikazzjoni 
għall-għajnuna legali tkun miċħuda fil-Finlandja, jista’ jsir appell lil qorti u l-applikant 
jingħata struzzjonijiet dwar kif għandu jagħmel l-appell.

Fir-rigward ta’ kwalunkwe deċiżjoni tal-awtoritajiet Spanjoli li jiċħdu l-applikazzjoni tal-
petizzjonant għall-għajnuna legali, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni li d-Direttiva tapplika 
biss għall-każijiet transkonfinali. M’hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-għajnuna 
legali fil-każijiet nazzjonali. Dawn is-sitwazzjonijiet jaqgħu fl-ambitu tal-kompetenza tal-
Istati Membri. Għalhekk, m’hemm l-ebda qafas legali tal-UE għall-eżaminar tad-deċiżjonijiet 
tal-awtoritajiet Spanjoli dwar l-għajnuna legali fil-każ tal-petizzjonant.


