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Suġġett: Petizzjoni 0407/2011, imressqa minn Laurent Hincker, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, f’isem “Hincker & Associés Société d’Avocats”, dwar in-nuqqas 
tal-awtoritajiet Ungeriżi li jimplimentaw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2201/2003 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi 
kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabilità tal-ġenituri

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta f’isem il-klijent tiegħu dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Ungeriżi li 
jimplimentaw ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ 
responsabilità tal-ġenituri u l-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aspetti 
Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tal-Minorenni. Il-klijent tal-petizzjonant, li hu ċittadin Irlandiż, 
oriġinarjament ingħata l-kustodja minn qorti Franċiża ta’ bintu, li hija minorenni, li 
madankollu, sussegwentement inħatfet mill-omm u ttieħdet l-Ungerija. Il-klijent tal-
petizzjonant issa eżawrixxa r-rimedji legali nazzjonali kollha, u l-każ bħalissa jinsab pendenti 
fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Qabel ma jibda l-mandat tal-
presidenza Ungeriża, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni fil-
kwistjoni malajr kemm jista’ jkun.

Informazzjoni

– Il-klijent tal-petizzjonant preċedentement ressaq il-Petizzjoni 1358/2010 dwar in-nuqqas 
tal-awtoritajiet Ungeriżi li jinfurzaw mandat ta’ arrest Ewropew, u l-petizzjoni ngħalqet 
fuq il-bażi tat-tweġiba bil-miktub tal-Kummissjoni.
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2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Ir-Regolament Brussell IIa jirrappreżenta l-istrument legali ewlieni tal-UE li jittratta r-
rikonoxximent reċiproku fil-qasam tal-liġi tal-familja. Id-dispożizzjonijiet tiegħu, 
partikolarment l-Artikolu 11 dwar ir-ritorn tal-minorenni , jikkumplimentaw il-Konvenzjoni 
tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-aspetti ċivili dwar il-ħtif internazzjonali ta’ minorenni.  

Fil-każ ikkonċernat, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem reċentement ħarġet deċiżjoni, 
li għadha mhijiex finali, li fiha sostniet li nkiser l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem.

Barra minn hekk, il-klijent tal-petizzjonant diġà ressaq ilment formali quddiem il-
Kummissjoni, fir-rigward tal-possibilità ta’ ksur tar-Regolament Brussell IIa min-naħa tal-
Ungerija. Għalhekk, il-Kummissjoni ħadet il-passi adegwati biex tiftaħ proċedura skont l-
Artikolu 258 tat-TFUE fir-rigward ta’ possibilità ta’ ksur tal-Artikolu 11 tar-Regolament u l-
effett utli tagħha.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ħadet il-miżuri skont l-Artikolu 258 tat-TFUE biex tiżgura li l-Istat Membru 
kkonċernat jissodisfa l-obbligi tiegħu skont it-trattati.

Il-klijent tal-petizzjonant qed jiġi aġġornat direttament mill-Kummissjoni dwar il-passi 
meħuda wara li ssottometta l-ilment tiegħu.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012 (REV)

Il-petizzjonant qed jilmenta f'isem il-klijent tiegħu dwar il-fatt li l-awtoritajiet Ungeriżi ma 
implimentawx ir-Regolament Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbilità tal-ġenituri 
u l-Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta' Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali 
tat-Tfal.

Minn mindu l-Kummissjoni ħarġet l-ewwel osservazzjonijiet tagħha, it-tifla maħtufa ntraddet 
lura u ġiet ritornata lejn Franza. Għaldaqstant m'għadx hemm skop li titkompla l-proċedura ta' 
ksur kontra l-Ungerija f'dawn iċ-ċirkostanzi, peress li l-ksur intemm.


