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Suġġett: Petizzjoni 0513/2010, imressqa minn Tom Muirhead, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar ir-responsabilità tal-ġenituri fil-każ ta’ tfal ta’ ġenituri 
mhux miżżewġin fil-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta bis-sħiħ kontra l-leġizlazzjoni nazzjonali rigward id-drittijiet u r-
responsabilità tal-ġenituri billi jargumenta li fil-każ tal-ulied ta’ koppja mhux miżżewġa, ir-
responsabilità tal-ġenituri tingħata lill-wieħed biss mill-ġenituri. Skont il-petizzjonant, dawn 
it-tfal ikunu diskriminati meta mqabbla mat-tfal ta’ koppji miżżewġin. Huwa jagħti bħala 
eżempju t-Taqsima 3 tal-Att dwar it-Tfal 1995 (l-Iskozja) u s-sitwazzjoni tiegħu stess fejn il-
Qrati Ingliżi kienu rrifjutaw li jikkunsidraw l-argumenti tiegħu relatati mad-diskriminazzjoni 
u l-ksur tad-dispozizzjonijiet tal-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali u li jressqu 
mistoqsija preliminari quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Huwa jargumenta li l-UE 
għandha tkun iktar involuta fil-qasam tad-drittijiet u r-responsabilità tal-ġenituri.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 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-petizzjonant, ċittadin Brittaniku, jilmenta dwar il-leġiżlazzjoni Brittanika fir-rigward tal-
għoti tar-responsabilità tal-ġenituri lill-omm biss f’każ li l-wild jitwieled barra ż-żwieġ. Skont 
il-petizzjonant, dawn it-tfal ikunu diskriminati meta mqabbla mat-tfal ta’ koppji miżżewġin. 
Huwa jagħti bħala eżempju t-Taqsima 3 tal-Att dwar it-Tfal 1995 (l-Iskozja). Huwa jenfasizza 
li din il-leġiżlazzjoni hija diskriminatorja u tikser diversi Artikoli tal-Konvenzjoni Ewropea 
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dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), speċjalment l-Artikolu 14 u l-projbizzjoni 
indipendenti dwar id-diskriminazzjoni li tinsab fil-Protokoll 12. 

Il-petizzjonant jilmenta wkoll dwar il-mod kif l-awtoritajet tar-Renju Unit trattaw il-każ 
tiegħu. Il-petizzjonant jistqarr li huwa ġie mhedded u attakkat mill-awtoritajiet ġudizzjarji 
waqt il-proċeduri tal-qorti, li rrifjutaw li jisimgħu l-argumenti tiegħu u li rrifjutaw li jitolbu 
deċiżjoni preliminari lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każ tiegħu. 

Il-petizzjonant jargumenta li l-UE għandha tiġi involuta aktar fil-qasam tad-drittijiet u r-
responsabilità tal-ġenituri, minħabba li l-leġiżlazzjoni adottata bi ksur ta’ kwalunkwe parti tal-
KEDB taffettwa b’mod negattiv id-drittijiet għall-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE.

Id-dritt għal smigħ ġust, il-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni u d-dritt għar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-familja jikkostitwixxu valuri importanti, li jinsabu fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 
Madankollu, skont l-Artikolu 51 tal-Kar ta  tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, id-
dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet, għall-korpi u għall-aġenziji 
tal-Unjoni fir-rispett xieraq tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u għall-Istati Membri wkoll biss 
meta jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, ma jidhirx li l-Istat Membru 
kkonċernat aġixxa fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. Tassew, id-deċiżjonijiet 
meħuda mill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jirrigwardaw ur-responsabilità tal-ġenituri u d-
drittijiet għaż-żjarat li mhumiex irregolati mid-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE. Il-liġi tal-UE 
fl-istat attwali tagħha (u speċjalment ir-Regolament (KE) Nru 2201/20031[1] (“ir-Regolament 
Brussell IIa”) tirregola biss il-kwistjonijiet tal-ġuriżdizzjoni u tar-rikonoxximent u l-infurzar 
tas-sentenzi eżistenti fi Stat Membru ieħor. Għalhekk, fil-kwistjoni msemmija fil-petizzjoni, 
hija r-responsabilità tal-Istati Membri biss li jiżguraw li l-obbligi tagħhom rigward id-drittijiet 
fundamentali – bħala riżultat mill-ftehimiet internazzjonali u mill-leġiżlazzjoni interna 
tagħhom – jiġu rispettati. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet fis-sentenza tagħha fil-kawża C-400/10 
PPU McB [2010] Ġabra I-0000 li l-liġi tal-UE ma tipprekludix li d-dritt ta’ Stat Membru 
jissuġġetta l-akkwist ta’ dritt ta’ kustodja mill-missier ta’ minuri, mhux miżżewweġ mal-omm 
ta’ dan tal-aħħar, mhux b’mod awtomatiku iżda jkun jiddependi mill-kisba mill-missier ta’ 
deċiżjoni mill-qorti nazzjonali li għandha ġuriżdizzjoni li tagħtih tali dritt.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni mhix qiegħda f’pożizzjoni li tikkummenta aktar dwar il-
petizzjoni.

                                               


