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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0543/2009, imressqa minn Kees van Beek, ta’ nazzjonalità 
Olandiża, dwar allegazzjoni ta’ ksur tal-liġi tal-UE mill-Kunsill Olandiż 
għall-Ħarsien tat-Tfal u l-Uffiċċju għall-Assistenza għaż-Żgħażagħ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li, skont il-liġi Pollakka, huwa ħa żewġt itfal mill-Polonja għall-Olanda.
Huwa l-missier taż-żewġt itfal u jaf lit-tnejn li huma. Bil-kunsens tal-omm bijoloġika, huwa 
wkoll applika fl-Olanda biex jingħata l-affidament esklussiv ta’ wieħed mit-tfal. Il-
petizzjonant enfasizza li dan ma kienx każ ta’ adozzjoni. It-tifel l-ieħor huwa adottat u l-
petizzjonant u martu huma fil-pussess ta’ ċertifikat tat-twelid li fih huma t-tnejn jidhru bħala 
l-ġenituri. Il-petizzjonant iqis li l-Kunsill Olandiż għall-Ħarsien tat-Tfal u l-Uffiċċju għall-
Assistenza għaż-Żgħażagħ qed jiksru l-liġi Ewropea u internazzjonali fit-twettiq tal-proċeduri 
neċessarji billi ma rrikonoxxewx il-legalità ta’ dokumenti uffiċjali Pollakki, għamlu inkjesti 
fil-Polonja fuq inizjattiva tagħhom stess u ma kinux ċari dwar liema dokumenti għandhom 
ikunu sottomessi. Il-petizzjonant jirrapporta wkoll li l-Uffiċċju għall-Assistenza għaż-
Żgħażagħ ħa ż-żewġt itfal mid-dar fuq il-bażi ta’ lakuna preżunta ta’ persuna responsabbli.
Huwa jitlob għajnuna mill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 10 Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 26 Ottubru 2009.

Il-petizzjoni hija dwar problemi relatati mar-responsabilità tal-ġenituri, l-adozzjoni bejn pajjiż 
u ieħor u n-nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ deċiżjonijiet għall-adozzjoni bejn l-Olanda u l-
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Polonja.

Il-petizzjonant isostni li huwa l-missier bijoloġiku ta’ żewġt itrabi bniet imweldin fil-Polonja.
Huwa mniżżel bħala l-missier fuq iż-żewġ ċertifikati tat-twelid, u f’Jannar u Frar 2008 huwa 
ġab liż-żewġt ibniet mill-Polonja għall-Olanda (m’hemmx tagħrif fil-petizzjoni dwar l-età tat-
tfal).

Bil-kunsens tal-omm bijoloġika Pollakka tat-tifla l-kbira, il-petizzjonant beda proċedimenti 
quddiem il-qorti fl-Aja. It-talba tiegħu hija appoġġjata mill-omm bijoloġika b’dokument 
ikkonfermat minn nutar Pollakk.

F’Ottubru 2008, il-mara attwali tal-petizzjonant adottat it-tifla ż-żgħira fil-Polonja. Iċ-
ċertifikat tat-twelid emendat tat-tifla ż-żgħira juri lill-petizzjonant u lil martu bħala l-ġenituri 
tagħha minn Diċembru 2008.

Il-petizzjonant isostni li l-korpi Olandiżi li kellhom x’jaqsmu f’dawn il-proċedimenti (il-
Kunsill għall-Ħarsien tat-Tfal u l-Uffiċċju għall-Assistenza taż-Żgħażagħ) qed imorru lil hinn 
mill-awtorità tagħhom fil-mod kif qed jittrattaw dan il-każ. Huma ma jirrikonoxxux id-
deċiżjonijiet Pollakki u qed jagħmlu l-istess stħarriġ fil-Polonja. Barra minn dan, il-Kunsill 
għall-Ħarsien tat-Tfal talab, f’Jannar 2009, għall-kustodja provviżorja tat-tfal. Fit-3 ta’ April 
2009, iż-żewġt itfal tneħħew mid-dar tal-petizzjonant u minn dak in-nhar ’l hawn ma 
kellhomx kuntatt mal-missier (lanqas mal-omm adottiva fil-każ tat-tifla ż-żgħira).

Evalwazzjoni u kummenti

Il-petizzjonant jilmenta dwar allegat ksur tal-liġijiet tal-UE u tad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni tal-Aja tad-29 ta’ Mejju 1993 dwar il-Ħarsien tat-Tfal u l-Koperazzjoni għall-
Adozzjonijiet bejn Pajjiż u Ieħor.

Il-każ tat-tifla l-kbira:

Mill-informazzjoni mogħtija, il-każ tat-tifla l-kbira huwa dwar ir-rikonoxximent fl-Olanda tal-
ftehim ta’ kustodja Pollakk. Il-petizzjonant isostni li huwa l-missier u li huwa ġab it-tifla lejn 
l-Olanda bil-kunsens tal-omm bijoloġika. Il-kustodja tal-petizzjonant kienet ikkonfermata fil-
Polonja bi ftehim ivvalidat minn nutar. Il-petizzjonant ippreżenta rikors dwar il-kustodja 
waħdiena ta’ bintu minn qorti fl-Aja bil-kunsens tal-omm bijoloġika.

Deċiżjonijiet dwar ir-responsabilità tal-ġenituri huma koperti mir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 20031 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u r-
rinfurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-
ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000.

Huwa importanti jkun innutat li r-Regolament japplika mhux biss għal sentenzi ta’ qorti iżda 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u r-rinfurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-
ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000, ĠU L 338, 23.12.2003.
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wkoll għal dokumenti mħejjijin jew irreġistrati formalment bħala “strumenti awtentiċi” (bħal 
dokumenti kkonfermati min-nutar) u wkoll għal ftehimiet bejn il-partijiet.

Jidher li l-ftehim bejn il-missier u l-omm bijoloġika fil-Polonja dwar il-bint il-kbira kellu jkun 
rikonoxxut fl-Olanda abbażi tad-dokument abbozzat skont il-liġi Pollakka. Iżda l-
Kummissjoni m’għandhiex informazzjoni suffiċjenti dwar dan il-punt, lanqas dwar ir-riżultat 
tar-rikors fil-Qorti tal-Aja.

Il-każ tat-tifla ż-żgħira:

Il-petizzjonant huwa wkoll il-missier bijoloġiku tat-tifla ż-żgħira. Jidher li hija kienet adottata 
fil-Polonja mill-mara attwali tal-petizzjonant. L-ebda informazzjoni dwar l-omm bijoloġika 
ta’ din it-tifla ma ngħatat fil-petizzjoni.
Jidher li l-Olanda ma rrikonoxxietx id-deċiżjoni tal-adozzjoni meħuda fil-Polonja.
Sa mill-bidu nett, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li m’hemmx leġiżlazzjoni Komunitarja dwar 
l-adozzjoni. Deċiżjonijiet dwar adozzjoni, miżuri ta’ tħejjija għal adozzjoni u l-annullament 
jew ir-revoka ta’ adozzjoni huma espressament esklużi mill-ambitu tal-applikazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003. Huwa, għalhekk, l-obbligu ta’ Stati Membri 
individwali li jissalvagwardjaw l-interessi tal-partijiet interessati kollha f’dan il-qasam 
importanti tal-liġi tal-familja.

Barra dan, m’hemmx leġiżlazzjoni tal-UE dwar ir-rikonoxximent ta’ deċiżjonijiet ta’ 
adozzjoni bejn Stati Membri. Din il-kwistjoni hija ta’ sikwit irregolata fuq bażi bilaterali. Il-
Konvenzjoni tal-Aja dwar adozzjonijiet bejn pajjiż u ieħor hija Konvenzjoni internazzjonali, 
għalhekk il-problemi dwar l-applikazzjoni tar-regoli tagħha għandhom ikunu ttrattati mill-
Awtoritajiet Ċentrali taż-żewġ Stati Membri involuti (il-Polonja u l-Olanda). Il-Komunità 
Ewropea m’għandhiex kompetenza fil-kwistjoni.

Il-kustodja provviżorja ta’ tfal mill-Kunsill għall-Ħarsien tat-Tfal:

Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 jistabbilixxi regoli ta’ ġurisdizzjoni, rikonoxximent u 
infurzar u koperazzjoni bejn awtoritajiet ċentrali fil-qasam tar-responsabilità tal-ġenituri, li 
tinkludi wkoll il-kustodja tat-tfal.

Iżda miżuri sustantivi dwar il-ħarsien tat-tfal huma ddeterminati mid-dritt nazzjonali, u mhix 
fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea li teżamina kemm il-miżuri li jittieħdu jkunu 
xierqa.

Konklużonijiet

Minħabba li m’hemmx leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-adozzjoni, il-Kummissjoni Ewropea 
ma tistax tintervieni fil-każ tat-tifla ż-żgħira. Jekk il-petizzjonant jemmen li d-drittijiet tiegħu 
nkisru fil-każ inkwistjoni, jista’ jfittex rimedju fil-livell nazzjonali permezz tal-qrati 
kompetenti.

Ma jidhirx li kien hemm ksur tad-dritt Komunitarju Ewropew dwar id-deċiżjoni għal kustodja 
provviżorja.
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Biex tevalwa jekk ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 kienx applikat b’mod 
korrett fil-każ tat-tifla l-kbira, il-Kummissjoni jkun jeħtiġilha tkun taf aktar dettalji dwar il-
proċedimenti fir-rigward tat-tifla l-kbira fil-Qorti tal-Aja.

Il-Kummissjoni għandha tikteb lill-petizzjonant biex titlob informazzjoni li tħalliha tevalwa 
kull ksur li jista’ jkun hemm tal-acquis Komunitarju.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-Kummissjoni diġà esprimiet il-fehmiet preliminari tagħha dwar dan il-każ f’Ottubru 2009 
billi staqsiet għal aktar dettalji li kienu provduti biss parzjalment mill-petizzjonant.

Il-każ ta’ Oliwia:

Kif issemma fl-ewwel risposta tal-Kummissjoni għal din il-petizzjoni, il-każ ta’ Oliwia 
jikkonċerna r-rikonoxximent fl-Olanda tal-ftehim ta’ kustodja Pollakk. Il-petizzjonant isostni 
li huwa l-missier, skont id-dikjarazzjoni tiegħu, u huwa ġab it-tifla lejn l-Olanda bil-kunsens 
tal-omm bijoloġika. Il-kustodja tal-petizzjonant kienet ikkonfermata fil-Polonja bi ftehim 
ivvalidat minn nutar. Il-petizzjonant ippreżenta rikors dwar il-kustodja waħdiena ta’ bintu 
minn qorti fl-Aja bil-kunsens tal-omm bijoloġika.

Il-Ministeru Pollakk għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali f’ittra tad-29 ta’ April 2009 lill-
Ministeru għall-Ġustizzja fl-Olanda kkonferma l-legalità tad-dokument li jikkonċerna l-
kustodja ta’ Oliwia, verifikata minn nutar pubbliku.

Jidher li l-ftehim bejn il-missier u l-omm bijoloġika fil-Polonja li jikkonċerna lil Oliwia kellu 
jkun rikonoxxut fl-Olanda abbażi tad-dokument abbozzat skont il-liġi Pollakka. Madankollu, 
il-Kummissjoni m’għandhiex biżżejjed informazzjoni dwar dan il-punt, u lanqas dwar ir-
riżultat tal-applikazzjoni fil-Qorti tal-Aja, u d-dokumenti provduti mill-petizzjonant għadhom 
ma kkjarifikawx dan il-punt importanti.

Jidher ukoll li l-Qorti tal-Aja talbet lill-petizzjonant jipprovdi kampjun tad-DNA biex jiġi 
verifikat jekk huwiex tabilħaqq il-missier bijoloġiku ta’ Oliwia, iżda ma qabilx, minħabba li 
hu jqis li din it-talba tikser id-drittijiet tiegħu tal-bniedem.

Il-każ ta’ Monika:

Il-petizzjonant isostni li hu wkoll il-missier bijoloġiku ta’ Monika u hu mniżżel b’dan il-mod 
fiċ-ċertifikat tat-twelid tagħha. Monika ġiet adottata minn mart il-petizzjonant fil-Polonja 
(digriet Nru 289/08 tat-22 ta’ Ottubru 2008), bil-kunsens tal-omm bijoloġika tagħha.
Madankollu, l-Olanda, ma rrikonoxxietx id-deċiżjoni tal-adozzjoni meħuda fil-Polonja, anki 
jekk il-legalità ta’ din l-adozzjoni kienet ikkonfermata b’mod espliċitu mill-Ministeru Pollakk 
għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali fid-29 ta’ April 2009 indirizzata lill-Ministeru tal-
Ġustizzja fl-Olanda.

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li n-nuqqas tar-rikonoxximent tad-deċiżjoni tal-adozzjoni 
bejn l-Istati Membri jista’ jostakola serjament il-libertà tal-moviment taċ-ċittadini Ewropej u 
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saħqet speċifikament fuq din il-kwistjoni waqt il-Konferenza konġunta riċenti mal-Kunsill tal-
Ewropa: Sfidi fl-adozzjoni tal-proċeduri fl-Ewropa: niżguraw l-aqwa interessi tat-tfal, li saret fi 
Strażburgu fit-30 ta’ Novembru u fl-1 ta’ Diċembru 20091.

Il-Kummissjoni temmen li r-referenza li saret mill-petizzjonant għall-Konvenzjoni tal-Aja 
dwar l-adozzjoni bejn pajjiż u ieħor mhix xierqa għax l-adozzjoni ta’ Monika mhix adozzjoni 
bejn pajjiż u ieħor iżda adozzjoni nazzjonali, skont il-Liġi Pollakka, li ma ġietx rikonoxxuta 
mill-Irlanda.

Wara l-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li saret fis-27 ta’ Jannar, il-petizzjonant ressaq 
dokument ieħor, awtentikat minn nutar Pollakk, li fih in-nanna ta’ Monika, dak iż-żmien (27 
ta’ Mejju 2008) il-gwardjan legali tagħha, tawtorizza lill-petizzjonant biex jieħu ċerti 
azzjonijiet għall-benefiċċju ta’ Monika quddiem l-entitajiet tal-amministrazzjoni u biex 
jiffirma dokumenti sabiex jingħatalha passaport/ID. Madankollu, fl-opinjoni tal-Kummissjoni 
dan id-dokument ma jistax jitqies bħala ftehim dwar responsabilità tal-ġenituri minn Monika 
u għalhekk ma jistax jiġi rikonoxxut u infurzat skont l-Artikolu 46 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 2201/2003.

Konklużjonijiet

Biex jiġi evalwat jekk ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 ġiex applikat b’mod 
korrett fil-każ ta’ Oliwia, il-Kummissjoni teħtieġ li l-petizzjonant jipprovdi l-atti tal-
proċedimenti fir-rigward tal-kustodja tagħha fil-Qorti tal-Aja.

Minħabba li m’hemm ebda leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-adozzjoni, il-Kummissjoni Ewropea 
ma tistax tintervieni fil-każ ta’ Monika fir-rigward ta’ mart il-petizzjonant, l-omm adottiva tal-
wild. Jekk hi temmen li d-drittijiet tagħha inkisru fil-każ inkwistjoni, hi għandha titlob 
rimedju fil-livell nazzjonali permezz tal-qrati kompetenti. Madankollu, il-petizzjonant, li 
huwa l-allegat missier tal-wild, teoretikament jista’ jkollu responsabilità ta’ ġenitur minn 
Monika. Il-fatt li t-tutela tiegħu ma ġietx rikonoxxuta fl-Olanda għandu jkun evalwat ukoll 
abbażi tal-proċediment fir-rigward tal-kustodja tagħha fil-Qorti tal-Aja.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Lulju 2010.

Il-Kummissjoni diġà esprimiet l-opinjoni preliminari tagħha dwar dan il-każ f'Ottubru 2009 u 
fi Frar 2010, u l-petizzjonant minn dak iż-żmien ipprovda iktar dettalji. Il-Kummissjoni 
ikkuntattjat ukoll lill-Ministeru tal-Ġustizzja Olandiż, sabiex tikseb iktar informazzjoni dwar 
il-każ.

L-aħħar evalwazzjoni tal-Kummissjoni tikkonferma li, fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar ir-rikonoxximent ta' deċiżjonijiet dwar l-adozzjoni bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
Olandiżi mhumiex obbligati jirrikonoxxu l-adozzjoni ta' Monika.

                                               
1 Aktar informazzjoni dwar il-konferenza kif ukoll dwar il-preżentazzjoni tal-Kummissjoni tista’ tinstab fil-
websajt tal-Kunsill tal-Ewropa: www.coe.int/family.
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Fir-rigward tal-miżuri sostantivi b'rabta mal-ħarsien tat-tfal Oliwia u Monika, il-Kummissjoni 
tfakkar li dawn jiġu deċiżi mil-liġi nazzjonali, u hija m'għandhiex il-kompetenza li teżamina l-
adegwatezza tal-miżuri meħuda mill-Uffiċċju għall-Assistenza għaż-Żgħażagħ u mill-Kunsill 
Olandiż għall-Ħarsien tat-Tfal.

Fl-aħħarnett, fir-rigward tar-rikonoxximent fil-Pajjiżi l-Baxxi ta' ftehim Pollakk għall-
affidament ta' Oliwia, jidher li l-petizzjonant qatt ma talab li jiġi applikat l-Artikolu 46 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 (l-hekk imsejjaħ Regolament Brussell IIa). 
Madankollu, anke kieku ntalab ir-rikonoxximent skont ir-Regolament Brussell IIa, il-Qorti 
tal-Pajjiżi l-Baxxi xorta setgħet tirrifjutah fuq il-bażi ta' eċċezzjoni tal-politika pubblika, 
peress li, skont il-liġi Olandiża, ir-rikonoxximent huwa invalidu meta r-raġel li jikkonferma l-
paternità jkun miżżewweġ lil mara oħra fil-waqt tar-rikonoxximent (sakemm ma tkunx teżisti 
jew kienet teżisti relazzjoni li tista' titqabbel ma' dik taż-żwieġ bejn ir-raġel u l-omm, jew 
inkella kieku kienet teżisti rabta qawwija bejn ir-raġel u t-tifel/tifla).

Konklużjonijiet

F’dawn iċ-ċirkustanzi l-Kummissjoni ma jidhrilhiex li kien hemm ksur tal-liġi tal-UE u 
għaldaqstant ma tistax tintervjeni.

Jekk il-petizzjonant jemmen li l-Awtoritajiet Olandiżi kisru l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni 
Ewropea għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (id-dritt tar-
rispett għall-ħajja familjari u privata), huwa għandu jikkuntattja direttament lill-Qorti 
Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem f'dan l-indirizz:

European Court of Human Rights
Council of Europe

F – 67075 Strasbourg Cedex — France
(Tel. +33/3 88 41 20 18 — Fax +33/3 88 41 27 62)

Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni tal-petizzjonant lejn il-fatt li huwa jista' biss iġib azzjoni 
quddiem din il-Qorti wara li jkunu għamel użu mir-rimedji nazzjonali kollha li kellu għad-
dispożizzjoni tiegħu fil-Pajjiżi l-Baxxi, u fi żmien sitt xhur minn meta d-deċiżjoni nazzjonali 
tkun saret definittiva.


