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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1402/2011 imressqa minn Bernd Leinberger, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar id-deċiżjonijiet tal-qorti Ġermaniża u l-qorti Slovakka fil-
każ tiegħu relatat mar-relazzjoni tiegħu ma’, u l-obbligi ekonomiċi tiegħu 
lejn, it-tifel tiegħu mwieled barra ż-żwieġ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant hu missier ta’ tifel li twieled barra ż-żwieġ minn ċittadina Slovakka fl-2008. 
Fl-2009 l-omm marret lura lejn is-Slovakkja flimkien ma’ binhom. Il-qrati responsabbli fiż-
żewġ pajjiżi ċaħdu l-allegat ħtif mill-petizzjonant u t-talba tiegħu għad-dritt komuni ta’ 
ġenitur. Barra dan, il-petizzjonant hu tal-fehma li l-ammont tal-manteniment li l-qorti 
Slovakka kkundannatu biex iħallas, hu għoli b’mod eżaġerat. Il-petizzjonant jilmenta wkoll li 
ma ngħatax servizz ta’ interpretazzjoni u traduzzjoni fir-rigward tal-kawża fis-Slovakkja, u 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan hu kontra r-regoli applikabbli tal-UE. Hu jitlob għalhekk 
lill-Parlament Ewropew jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-24 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012

L-Istrumenti tal-liġi tal-UE dwar il-familja japplikaw għal kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni, il-
liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
jiġifieri meta d-deċiżjoni tal-awtoritajiet ġudizzjarji meħuda fi Stat Membru wieħed għandha 
tkun infurzata fi Stat Membru ieħor. Skont il-petizzjonant, fil-każ tiegħu l-awtoritajiet
ġudizzjarji Slovakki ħadu d-deċiżjoni kemm fir-rigward tat-tilwima marbuta mar-
responsabbiltà tal-ġenituri kif ukoll dik marbuta mal-manteniment, li fil-fehma tiegħu kienet 
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sfavorevoli għalih. 

Bħalissa, ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 tas-27 Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u 
r-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u l-kwistjonijiet ta'
responsabbilità tal-ġenituri ("ir-Regolament Brussell IIa") jirrappreżenta l-istrument prinċipali 
tal-liġi tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili marbutin mal-liġi
dwar il-familja. Ir-Regolament Brussell IIa, inter alia, jipprovdi għar-rikonoxximent
reċiproku ta' deċiżjonijiet dwar id-drittijiet ta' kustodja u ta' aċċess. L-ambitu tar-Regolament
jestendi biex ikopri d-deċiżjonijiet kollha fi kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri, 
irrispettivament minn jekk il-ġenituri għadhom jew kinux miżżewġin. Fil-każ ikkonċernat, 
jidher li hemm sentenza Slovakka dwar il-kustodja li ġiet infurzata fir-Repubblika Slovakka;
is-sitwazzjoni ma taqax taħt ir-Regolament Brussell IIa. 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-
liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet u kooperazzjoni fi kwestjoinijiet 
relatati ma’ obbligi ta’ manteniment daħal fis-seħħ fit-18 ta' Lulju 2011. Jidher li l-każ tal-
petizzjonant imur lura għall-2009, jiġifieri qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament. Ir-
Regolament jipprovdi qafas effettiv mhux biss għall-irkupru ta' manteniment fi ħdan l-Unjoni
Ewropea, iżda wkoll għall-istabbiliment u l-modifika tal-ammont tal-manteniment. L-Istati 
Membri nnominaw l-hekk imsejħa "Awtoritajiet Ċentrali" li huma kompetenti biex jgħinu liċ-
ċittadini fil-każijiet ta' manteniment.

Il-Liġi tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja ċivili ma tobbligax lill-Istati Membri 
jipprovdu traduzzjoni u interpretazzjoni tal-proċedimenti tal-qrati. Għahekk dawn is-sentenza 
jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri soġġetti għar-reġim ġenerali applikabbli tal-
għajnuna legali.

Konklużjoni

Fid-dawl ta' x'intqal hawn fuq u fin-nuqqas ta' regoli Ewropej dwar kwistjonijiet koperti mill-
petizzjoni, b'mod partikolari fir-rigward ta' servizzi ta' interpretazzjoni u ta' traduzzjoni fi 
proċeduri tal-qorti rigward kwistjonijiet ċivili fl-Istati Membri, il-Kummissjoni tqis li hija ma 
tistax tintervjeni f'din il-kwstjoni. Hija tagħti parir lill-petizzjonant biex jasserixxi d-drittijiet 
tiegħu permezz tar-rimedji pprovduti mill-liġi nazzjonali.


