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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0446/2011 ippreżentata minn Laurent Verdière, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem “SOS Enfants du Divorce 59-62”,  dwar il-liġi tal-familja tal-
Islanda u l-konsegwenzi tagħha għal ċittadin Franċiż

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jagħmel referenza għall-każ ta’ ċittadin Franċiż residenti fl-Islanda li ma jistax 
ikollu kuntatt kemm jixtieq mat-tifla tiegħu ta’ taħt l-età minħabba l-liġi tal-familja tal-
Islanda. Iż-żewġ ġenituri u t-tifla tagħhom huma ċittadini Franċiżi li jgħixu fl-Islanda, u l-
petizzjonant jiddubita l-legalita tad-deċiżjoni mogħtija mill-awtoritajiet legali Islandiżi dwar 
ix-xoljiment taż-żwieġ tagħhom u l-għoti assoċjat tal-kustodja u d-drittijiet taż-żjara. Il-
petizzjonant jilmenta dwar il-liġi tal-familja tal-Islanda, li huwa jqis bħala antikwata, bi ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem u kuntrarja għall-prinċipji li japplikaw fl-UE, u jagħmel sejħa lill-
Parlament biex jiżgura li l-Islanda tkun meħtieġa tagħmel il-bidliet neċessarji fil-liġi tagħha 
qabel l-adeżjoni potenzjali tagħha fl-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-kwestjoni tar-responsabilità tal-ġenituri hija regolata, fi ħdan l-Unjoni Ewropea, mir-
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-ġenituri1 (“ir-Regolament Brussell II a") li japplikaw bejn l-Istati Membri 
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mill-1 ta’ Marzu 2005 ’il quddiem.

Wieħed mill-objettivi ewlenin tar-Regolament hu li jiġi żgurat li tifel jew tifla jkunu jistgħu 
jżommu kuntatt mal-ġenituri tagħhom wara li tkun seħħet separazzjoni anke meta jkunu 
jgħixu fi Stati Membri differenti. Ir-Regolament jiffaċilita l-eżerċizzju tad-drittijiet ta’ aċċess 
transkonfinali billi jiġi żgurat li sentenza dwar id-drittijiet ta' aċċess maħruġa f'wieħed mill-
Istati Membri hija rikonoxxuta direttament u tista’ tiġi infurzata fi Stat Membru ieħor kemm-il 
darba tkun akkumpanjata b’ċertifikat, maħruġ taħt ċerti kundizzjonijiet. Madankollu, ir-
Regolament japplika biss fl-Istati Membri tal-UE u ma jorbotx lill-Islanda. Fil-livell 
internazzjonali, il-każ tal-petizzjonant jista’ jaqa’ fl-ambitu tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 
dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent, l-infurzar u l-kooperazzjoni fir-
rigward tar-responsabbiltà tal-ġenituri u miżuri għall-protezzjoni tat-tfal. Madankollu, l-
Islanda għadha mhijiex firmatarja ta’ din il-Konvenzjoni. Il-Kummissjoni espressament talbet 
lill-Islanda tiffirma l-Konvenzjoni tal-1996 fil-kuntest tad-diskussjonijiet fir-rigward tal-
adeżjoni tagħha mal-UE.

Il-Kummissjoni ma tafx li hemm xi trattat bilaterali bejn Franza u l-Islanda dwar ir-
rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi li jinqatgħu fil-qasam tar-responsabilità tal-ġenituri.
Anke kieku tali trattat kien jeżisti, kull obbligu li jirriżulta taħtu kien ikun kwestjoni bilaterali 
li trid tiġi riżolta bejn l-awtoritajiet relevanti Franċiżi u Islandiżi. Ikun jidher għalhekk li ma 
hemm l-ebda regoli ta’ dritt internazzjonali li żżomm kemm lil stat wieħed u kemm lill-ieħor 
milli jeżerċitaw il-ġurisdizzjoni skont id-dritt nazzjonali rispettiv tagħhom. Peress li ma hemm 
l-ebda regoli applikabbli ta’ liġi internazzjonali kull stat jiddetermina b’mod awtonomu l-
kundizzjonijiet li taħthom jirrikonoxxi u jinforza s-sentenzi fil-qasam tar-responsabilità tal-
ġenituri mogħtija fi stat ieħor. Dan jista’ jwassal għal deċiżjonijiet konfliġġenti u jenfasizza 
kemm hi importanti l-kooperazzjoni ġudizzjarja biex tali sitwazzjonijiet jiġu evitati.

Mill-banda l-oħra, wara li qalet dan fir-rigward tal-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess, il-
Kummissjoni tirrimarka li l-allegat ħtif tat-tifla mill-Islanda lejn Franza mill-missier u minn 
Franza lejn l-Islanda mill-omm kien jiġi ttrattat skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-
Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal, li huma Firmatarji tiegħu kemm Franza u 
kemm l-Islanda. Imma ma hemm l-ebda evidenza ta’ dan fid-dokumentazzjoni mressqa mill-
petizzjonant.

Fir-rigward tar-regoli tal-Islanda dwar il-kustodja u d-drittijiet ta’ aċċess, il-Kummissjoni 
tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, fis-sitwazzjoni attwali, ma hemm l-ebda 
armonizzazzjoni tar-regoli sostantivi fil-livell tal-UE. Ir-Regolament imsemmi hawn fuq 
jirrigwarda biss ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet dwar id-drittijiet ta’ aċċess bejn 
l-Istati Membri tal-UE.    

Fid-dawl ta’ dak li ssemma hawn fuq, il-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-qafas ġuridiku attwali, 
ma tistax tintervjeni favur il-petizzjonant.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Wara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2011, il-petizzjonant ipprovda lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet b'xi informazzjoni addizzjonali.



CM\896399MT.doc 3/3 PE478.569v02-00

MT

Il-Kummissjoni eżaminat b'attenzjoni dan il-materjal addizzjonali. Madankollu, jidher li dan 
ma fihx elementi li jistgħu jibdlu l-pożizzjoni tal-Kummissjoni kif espressa fil-
Komunikazzjoni msemmija hawn fuq.


