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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1414/2010, imressqa minn Enrique Arraiz Curbelo ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar lakuni allegati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u 
kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 
2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet 
matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) 
Nru 1347/2000, fih ħafna lakuni. Fost dawn, huwa jsemmi n-nuqqas ta’ provvediment għal 
sanzjonijiet kontra individwi li jagħmlu allegazzjonijiet foloz ta’ sekwestru ta’ minorenni 
minn wieħed mill-ġenituri, u r-rispett għall-prinċipju tal-innoċenza preżunta.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tixtieq tindika li l-petizzjoni preċedenti tal-petizzjonant Nru 1565/2008 kienet 
tittratta l-istess kwistjoni: il-petizzjonant ilmenta li qorti Finlandiża kkundannatu b’mod 
inġust għal sekwestru kriminali tat-tfal fuq il-bażi ta’ allegazzjonijiet foloz u li l-proċeduri 
kriminali li wasslu għal dik is-sentenza kienu arbitrarji u diskriminatorji. Wara li eżaminat il-
petizzjoni 1565/2008, il-Kummissjoni ma sabet l-edba ksur tal-liġi tal-UE. Il-Kumitat għall-
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Petizzjonijiet sussegwentement għalaq il-petizzjoni 1565/2008 fuq il-bażi tar-risposta tal-
Kummissjoni.

Mill-2009 ’l hawn, il-petizzjonant bagħat numru konsiderevoli ta’ ittri lil diversi servizzi tal-
Kummissjoni dwar dan il-każ. Kull darba, il-Kummissjoni kkondkludiet li ma kienx possibbli 
li jiġi stabbilit li l-awtoritajiet Finlandiżi jew Spanjoli aġixxew kontra l-liġi tal-UE. Il-
Kummissjoni rrakkomandat lill-petizzjonant biex jagħmel użu mir-rimedji legali disponibbli 
għalih fl-Istati Membri kkonċernati.

Fil-petizzjoni ta’ wara, il-petizzjonant iqajjem il-kwistjoni dwar liema azzjoni l-Unjoni 
Ewropea beħsiebha tieħu kontra l-allegazzjonijiet foloz ta’ tneħħija inġusta tat-tfal, liema 
allegazzjonijiet isiru kontra ġenitur li hu ċittadin ta’ Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru 
fejn il-familja tgħix abitwalment. Huwa jikkritika r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 peress li 
ma jipproteġġix biżżejjed lill-ġenituri bla kustodja ta’ ċittadinanza barranija.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tixtieq tirreferi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet għall-komunikazzjonijiet 
tagħha dwar il-petizzjoni Nru 1565/2008.

Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 huwa strument legali li jirregola l-koperazzjoni 
ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili. Il-Kummissjoni ma tara l-ebda ħtieġa li tittieħed azzjoni biex 
jiġu protetti l-ġenituri kontra allegazzjonijiet foloz tat-tneħħija inġusta tat-tfal. Il-kwistjoni 
dwar jekk kienx hemm tneħħija inġusta għandha tiġi riżolta fuq il-bażi tal-arranġamenti 
applikabbli tal-kustodja. Il-kisba tad-drittijiet tal-kustodja u l-arranġamenti għall-eżerċitar 
tagħhom huma rregolati mil-liġi tal-post ta’ residenza abitwali tat-tfal. Huwa f’idejn l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-post ta’ residenza abitwali tat-tfal li jevalwaw jekk il-
ġenitur bla kustodja kisirx id-drittijiet tal-kustodja tal-ġenitur l-ieħor, wara li jiġu kkunsidrati 
ċ-ċirkustanzi speċifiċi ta’ kull każ. Jekk il-ġenitur bla kustodja iħoss li dawn l-awtoritajiet 
m’evalwawx b’mod korrett il-fatti tal-każ minħabba li ġew imqarrqa minn evidenza falza 
u/jew m’applikawx b’mod korrett il-liġi nazzjonali, hu jew hi jiġu rrakkomandati biex iressqu 
appell kontra dik id-deċiżjoni fl-Istat Membru kkonċernat.

L-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jattribwixxi lill-Karta tad-Drittijiet 
Fondamentali tal-Unjoni Ewropea l-istess valur legali li jagħti lit-Trattati. Il-premessa 33 tar-
Regolament (KE) Nru 2201/2003 tgħid speċifikament li dan ir-Regolament jirrikonoxxi d-
drittijiet fondamentali u josserva l-prinċipji tal-Karta. Skont l-Artikolu 51(1), l-ewwel 
sentenza tal-Karta, id-dispożizzjonijiet tal-Karta jiġu indirizzati lill-Istati Membri meta 
jimplimentaw il-liġi tal-UE. Għaldaqstant, l-awtoritajiet tal-Istati Membri, meta japplikaw id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003, għandhom jiżguraw ir-rispett tad-
drittijiet fondamentali tal-ġenituri bla kustodja ta’ ċittadinanza barranija kif stabbilit fil-Karta, 
speċjalment il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni fl-Artikolu 21(2)

Jekk il-petizzjoni tirrigwarda l-protezzjoni tal-ġenitur bla kustodja skont il-liġi kriminali, ta’ 
min wieħed jinnota li r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 bħala strument tal-liġi ċivili ma 
jagħti l-ebda indikazzjoni jekk it-tneħħija inġusta tat-tfal tikkostitwixxix ukoll reat kriminali. 
Bl-istess mod, ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 ma jipprovdi l-ebda sanzjoni tal-liġi 
kriminali għall-allegazzjonijiet foloz tas-sekwestru kriminali tat-tfal. Jekk ġenitur li jneħħi 



CM\870278MT.doc 3/3 PE467.113v01-00

MT

b’mod inġust lit-tfal jew jallega b’mod falz lill-ġenitur l-ieħor fuq sekwestru tat-tfal mill-
ġenitur huwiex kriminalment responsabbli jiddependi mil-liġi kriminali sostantiva ta’ kull Stat 
Membru. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li mhux l-Istati Membri kollha 
jikkwalifikaw it-tneħħija inġusta tat-tfal bħala reat kriminali.

Meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri japplikaw il-liġi kriminali sostantiva nazzjonali, huwa 
f’idejn l-Istat Membru kkonċernat li jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet tiegħu jkunu 
konformi mad-drittijiet fondamentali, inkluż il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni. Il-
Kummissjoni ssorveljat l-applikazzjoni prattika tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003 fl-Istati 
Membri u ma sabet l-ebda evidenza li l-allegazzjonijiet foloz tat-tneħħija inġusta tat-tfal huma 
problema mifruxa bi bżonn urġenti li tiġi indirizzata. Konsegwentement, il-Kummissjoni ma 
tarax il-ħtieġa ta’ proposta biex tinħareġ leġiżlazzjoni dwar il-liġi kriminali fil-livell tal-UE 
dwar allegazzjonijiet foloz tat-tneħħija inġusta tat-tfal.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tarax il-ħtieġa li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE dwar il-kwistjonijiet 
imqajma mill-petizzjonant.


