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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0396/2010, imressqa minn Domenico Lamanna Di Salvo, ta’ 
nazzjonalità Taljana, dwar allegat ksur, mill-kodiċi ċivili Ġermaniż, tal-
leġiżlazzjoni tal-UE b’rabta mal-manteniment

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li d-dispożizzjonijiet tal-kodiċi ċivili Ġermaniż relatati mal-pagament 
tal-manteniment (BGBEG Art. 18§2), li jistipolaw li l-liġi Ġermaniża għandha tipprevali fil-
każijiet fejn il-liġi tal-pajjiż ta’ residenza abitwali jew ta’ ċittadinanza konġunta ma tistax tiġi 
applikata, imorru kontra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali kif ukoll kontra r-Regolament 
44/2001/KE dwar ġuriżdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u 
kummerċjali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjoni

Fid-19 ta’ Novembru 2009, l-Amtsgericht Bergheim (il-Qorti Lokali ta’ Bergheim) fil-
Ġermanja ordnat lill-petizzjonant, ċittadin Taljan, iħallas il-manteniment lill-mara tiegħu u lit-
tifla adottiva tiegħu. Barra minn hekk, il-qorti Ġermaniża inkwistjoni rrifjutat li tilqa’ t-talba 
biex iħassar id-deċiżjonijiet li jordnaw l-għoti ta’ mateniment lill-mara tal-petizzjonant u lit-
tifla adottiva wara l-allegata rikonċiljazzjoni bejn il-konjugi, billi l-qorti ma setgħetx 
tistabbilixxi interess leġittimu għal dan, billi qieset il-fatt li skont il-liġi tal-proċedura ċivili 
Ġermaniża d-deċiżjoni dwar jekk għandhiex tiġi infurzata s-sentenza ċivili hija kompletament 
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tal-benefiċjarju tas-sentenza. F’din il-petizzjoni, il-petizzjonant isostni li l-Artikolu 18(2) tal-
Att ta’ Introduzzjoni għall-Kodiċi Ċivili Ġermaniża mhijiex kompatibbli mal-prinċipji li 
jinsabu fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/20011 (‘ir-Regolament ta’ Brussell I’). 
Għalhekk, fil-fehma tiegħu, l-applikazzjoni tal-Artikolu 18(2) mill-qrati Ġermaniżi qed tikser 
il-liġi tal-UE. Barra minn hekk, il-petizzjonant hu tal-fehma li l-Qorti Ġermaniża kisret id-
drittijiet tiegħu skont l-Artikoli 1, 6, 8, 21(2), 41 u 47(1) u (2) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u wkoll skont l-Artikoli 6, 8, 13 u 14 tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem                                                                     

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Fit-22 ta’ Lulju 2010 l-Kummissjoni eżaminat il-petizzjoni inizjali tal-petizzjonant u d-
dokumenti sottomessi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet. Flimkien ma’ dan, fit-22 ta’ Frar 2010 
u fit-8 ta’ April 2010, il-petizzjonant issottometta żewġ ilmenti lill-Kummissjoni li kienu 
jikkonċernaw l-istess kwistjonijiet bħal dawk tal-petizzjoni tiegħu. 

M’hemm xejn fil-petizzjonijiet sottomessi mill-petizzjonant li jissuġġerixxi li kien hemm xi 
ksur tal-liġi tal-UE min-naħa tal-qorti Ġermaniża. B’mod partikolari, m’hemm l-ebda 
indikazzjoni ċara li l-qorti Ġermaniża appikat ir-Regolament ta’ Brussell I b’mod żbaljat, jew 
li l-Artikolu 18(2) tal-Att ta’ Introduzzjoni għall-Kodiċi Ċivili Ġermaniża mhux kompatibbli 
mal-liġi tal-UE. 

Fir-rigward tal-ilment tal-petizzjonant li l-qorti Ġermaniża ma kinitx leġittimata biex tisma’ l-
applikazzjoni tal-mara tiegħu biex tingħata l-manteniment, id-deċiżjoni tal-11 ta’ Novembru 
2008 ma tagħmilhiex ċara fuq liema bażi l-Amtsgericht Bergheim ibbażat il-ġuriżdizzjoni 
tagħha. 

L-Artikolu 5(2) tar-Regolament ta’ Brussell I jipprovdi li, fil-każijiet ta’ manteniment, il-
ġuriżdizzjoni hija dik tal-qrati tal-post ta’ fejn il-kreditur tal-manteniment ikollu d-domiċilju 
jew ir-residenza abitwali tiegħu jew, jekk il-materja tagħmel parti minn proċedimenti li 
jikkonċernaw l-istatus ta’ persuna, fil-qorti li, skont il-liġi nazzjonali tagħha, jkollha l-
ġuriżdizzjoni li tilqa’ dawk il-proċedimenti, sakemm dik il-ġuriżdizzjoni tkun ibbażata biss 
fuq in-nazzjonalità ta’ wieħed mill-partijiet. 

Skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament ta’ Brussell I, sabiex ikun iddeterminat jekk parti 
jkollhiex id-domiċilju fl-Istat Membru li l-qrati tiegħu jkunu invokati bil-materja, il-qorti 
għandha tapplika l-liġi interna tiegħu. Il-qorti nazzjonali hi responsabbli għall-istabbiliment 
tad-domiċilju jew tar-residenza abitwali tal-kreditur tal-manteniment, bil-konsiderazzjoni ċ-
ċirkostanzi speċifiċi kollha għal kull każ individwali. Il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa 
li tivverifika l-elementi fattwali ta’ każ li fuq il-bażi tagħhom xi qorti ta’ Stat Membru tkun 
assumiet il-ġuriżdizzjoni u tat is-sentenza tagħha.

Madankollu, hu ċar li l-Amtsgericht Bergheim ma bbażatx il-ġuriżdizzjoni tagħha fuq l-
Artikolu 18(2) tal-Att ta’ Introduzzjoni għall-Kodiċi Ċivili Ġermaniża. L-Artikolu 18(2) ma 
                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar 
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jirrigwardax il-fatt li tista’ titressaq applikazzjoni għall-manteniment quddiem il-qrati, iżda 
dan l-Artikolu jirregola l-liġi applikabbli għat-talba ta’ manteniment ladarba l-qorti tkun 
assumiet ġuriżdizzjoni. Ir-Regolament ta’ Brussell I jittratta prinċipalment ir-regoli tal-
ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi. Il-kwistjonijiet li jirrigwardaw il-liġi 
applikabbli ma jaqgħux fl-ambitu ta’ applikazzjoni tiegħu. Għalhekk, m’hemm l-ebda 
kwistjoni ta’ kompatibilità bejn ir-regola tal-liġi applikabbli stipolata fl-Artikolu 18(2) tal-Att 
ta’ Introduzzjoni għall-Kodiċi Ċivili Ġermaniża u r-Regolament ta’ Brussell I. Barra minn 
hekk, l-Artikolu 18(2) jikkorrispondi għall-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1973 dwar 
il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment, li l-Ġermanja u l-Italja jagħmlu parti 
minnha. 

Flimkien ma’ dan, wieħed għandu jinnota li, anke jekk f’dan il-każ il-qorti Ġermaniża 
assumiet ġuriżdizzjoni żbaljata, ir-riżultat aħħari rigward l-obbligu tal-petizzjonant li jħallas 
il-manteniment seta’ kien l-istess, billi l-qrati Taljani kien ikollhom ukoll japplikaw ir-regoli li 
jinsabu fil-Konvenzjoni tal-Aja tal-1973 dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ 
Manteniment. 

Fir-rigward tal-ksur allegat tal-Artikoli 1, 6, 8, 21(2), 41 u 47(1) u (2) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea hu minnu li l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea ta lill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea l-istess valur legali bħat-
Trattati. Madankollu, skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħat ġenerali biex 
tintervieni fil-każijiet individwali ta’ ksur allegat tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 
51(1), fl-ewwel sentenza tal-Karta, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-
istituzzjonijiet, l-entitajiet, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni f’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà u huma indirizzati wkoll lill-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-
liġi tal-Unjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni biss jekk tinqala’ xi kwistjoni li 
tirrigwarda l-liġi tal-UE waqt li l-Istati Membri jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE. Fuq il-
bażi ta’ dak li ntqal, il-petizzjonant ma jiċċarax b’liema mod hu jqis li l-Amtsgericht 
Bergheim kisret l-Artikoli 1, 6, 8, 21(2), 41 u 47(1) u (2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 
Jekk il-petizzjonant jemmen li s-sentenza dwar il-manteniment fiha nnifisha tikser id-
dispożizzjonijiet tal-Karta, wieħed għandu jinnota li din is-sentenza hi bbażata fuq l-
applikazzjoni tal-liġi tal-familja tal-Ġermanja sostanzjali u mhux fuq il-liġi tal-UE, u 
għalhekk, il-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali mhijiex applikabbli. 

Billi l-petizzjonant hu tal-fehma wkoll li nkisrulu d-drittijiet fundamentali skont l-Artikoli 6, 
8, 13 u 14 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, hu jista’ jressaq ilment 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa wara li jkun 
eżawrixxa r-rimedji legali domestiċi kollha.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni mhijiex se tkun tista’ tintervieni fil-każ 
tal-petizzjonant.


