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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0622/2012, imressqa minn Roger La Richarderie, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar it-talba għal sospensjoni ta’ deċiżjonijiet amministrattivi fil-
kawżi tal-liġi tal-familja mressqa mill-Aġenzija Ġermaniża għall-benesseri 
tat-tfal u ż-żgħażagħ (Jugendamt)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew jissospendi d-deċiżjonijiet amministrattivi 
fil-kawżi tal-liġi tal-familja imressqa mill-Aġenzija Ġermaniża għall-benesseri tat-tfal u ż-
żgħażagħ (Jugendamt) u l-Qorti Ġermaniża għall-familja. Huwa jqis li dawn il-korpi 
mhumiex qed jaġixxu skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi 
kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, u tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 4/2009 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-
eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment, 
u li, għall-kuntrarju ta’ dan, b’mod konsistenti, huma jipproteġu l-interessi politiċi Ġermaniżi.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-petizzjonant jitlob li d-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet Ġermaniżi tal-liġi tal-familja 
ma jibqgħux jibbenefikaw mill-proċedura ta’ rikonoxximent u eżekuzzjoni prevista mil-liġi 
tal-Unjoni Ewropea, sakemm l-istituzzjonijiet Ewropej jiżguraw il-modifika tal-funzjonijiet 
tal-Jugendamt.
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Jidher li l-petizzjonant fl-2004 ġie kkundannat, fil-Ġermanja, fil-konfront ta’ ibnu li jgħix il-
Ġermanja u li din id-deċiżjoni ġiet modifikata minn deċiżjonijiet Ġermaniżi fl-2005, l-2006 u 
l-2007. Jidher li fl-2007, ibnu applika fi Franza bil-għan li jikseb dikjarazzjoni ta’ eżekuzzjoni 
għad-deċiżjoni Ġermaniża tal-2004. F’sentenza tad-9 ta’ Frar 2009, il-Qorti tal-Appell ta’ 
Bordeaux (Franza) qalet li mhuwiex meħtieġ exequatur tad-deċiżjoni Ġermaniża tal-2004, 
wara li tqiesu d-deċiżjonijiet Ġermaniżi sussegwenti li jimmodifikawha. Il-petizzjonant 
jispjega li d-deċiżjonijiet Ġermaniżi ma qisux deċiżjoni Franċiża li kkundannatu għall-ħlas 
tal-manteniment u li ma ngħatax żmien xieraq biex jopponi għad-deċiżjoni Ġermaniża tal-
2007. Jidher għalhekk li dawn d-deċiżjonijiet issa saru res judicata.

Is-setgħat tal-Kummissjoni li jikkonċernaw l-azzjonijiet tal-Istati Membri jew l-
ommissjonijiet tagħhom huma limitati fil-prinċipju għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-liġi 
tal-Unjoni Ewropea, taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara l-Artikolu 17(1) TUE). 

Ir-Regolament Nru 2201/20031 imsemmi mill-petizzjonant ma japplikax fir-rigward tal-
manteniment. Barra minn hekk, ir-Regolament Nru 4/20092 imsemmi wkoll mill-petizzjonant 
ma daħalx fis-seħħ qabel it-18 ta’ Ġunju 2011 u għalhekk ma setax jiġi applikat għall-
proċeduri soġġetti f’din il-petizzjoni.

Madankollu, ir-Regolamenti Nru 44/20013 u Nru 1438/20004 li japplikaw għall-proċeduri 
inkwistjoni fihom dispożizzjonijiet ċari li jikkonċernaw rispettivament min-naħa r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet maħruġa fir-rigward tal-manteniment fl-
Unjoni Ewropea, u min-naħa l-oħra n-notifika transkonfinali tal-atti ġudizzjarji u extra-
ġudizzjarji bejn l-Istati Membri. Madankollu, lanqas l-informazzjoni supplimentari pprovduta 
ma tippermetti l-għarfien b’ċertezza tal-elementi fattwali u proċedurali la fi Franza u lanqas 
fil-Ġermanja. Barra minn hekk, mid-dokumenti pprovduti ma jidhirx li l-“Jugendamt” 
intervjena b’xi mod jew ieħor f’dawn il-proċeduri. Fl-aħħar nett, il-petizzjonant kellu l-
possibbiltà li jressaq każ quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali sabiex jivverifikaw jekk 
id-deċiżjonijiet Ġermaniżi tteħdux f’konformità mal-liġi nazzjonali jew Ewropea applikabbli. 

Konklużjoni

Abbażi tal-elementi ppreżentati, il-Kummissjoni ma osservat l-ebda ksur tal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea u għalhekk ma tistax tintervjeni f’dan il-każ. 

                                               
1 Ir-Regolament (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’ responsabbiltà 
tal-ġenituri, li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000. ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, 
ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ 
manteniment. ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.
3 Ir-Regolament (KE) Nru°44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali. ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.
4 Ir-Regolament (KE) Nru°1348/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000, dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ 
dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali. ĠU L 160, 30.6.2000, 
p. 37.


