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Suġġett: Petizzjoni 0964/2012, imressqa minn Fabrizio Infante, ta' ċittadinanza 
Taljana, dwar nuqqas ta' kuntatt ma' bintu li tgħix id-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

It-tifla tal-petizzjonant u tal-ex-mara Daniża twieldet l-Italja fl-1996. Fl-1998, il-mara tal-
petizzjonant irritornat lejn id-Danimarka bit-tifla tagħhom, u fl-2000 il-koppja ddivorzjat. It-
tifla madankollu, ġiet iżżur lil missierha fl-Italja regolarment. Fl-2002, il-petizzjonant ressaq 
kawża l-Italja kontra l-ex-mara tiegħu talli pprattikat atti sesswali mas-sieħeb il-ġdid tagħha 
fil-preżenza ta' binthom, iżda hi fetħet kawża fid-Danimarka taħt it-termini tal-Konvenzjoni 
tal-Aja kontra l-petizzjonant għal tentattiv ta' ħtif u ngħatat il-kustodja esklussiva. Il-
petizzjonant kien ipprojbit milli jidħol fid-Danimarka, il-bint u ommha ingħataw indirizz 
sigriet, u l-korrispondenza bejn il-missier u bintu setgħet issir biss taħt sorveljanza xierqa. Il-
projbizzjoni tneħħiet fl-2010, u matul testijiet psikoloġiċi li saru fuq it-tifla, li kellha 14-il 
sena dak iż-żmien, hija stqarret li riedet biss kuntatt bil-miktub ma' missierha. Il-petizzjonant, 
li jikkontesta r-riżultati tat-testijiet psikoloġiċi, jemmen li l-awtoritajiet Daniżi ma għamlux 
biżżejjed biex isiru jafu għalfejn it-tifla rrifjutatu, u li huma primarjament semgħu lill-parti 
Daniża f'dan il-każ. Għaldaqstant, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni 
f’idejh.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Novembru 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

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
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infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, 
u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (l-hekk imsejjaħ ir-Regolament Brussell IIa) 
jistabbilixxi inter alia regoli komuni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ 
sentenzi eżistenti fir-rigward ta' kwistjonijiet ta’ divorzju u ta’ responsabbiltà tal-ġenituri,
inklużi d-drittijiet ta’ aċċess. B’mod partikolari, ir-Regolament Brussell IIa jiffaċilita l-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ aċċess transfruntier billi jiżgura li sentenza li ħarġet fi Stat Membru 
hija direttament rikonoxxuta u furzata fi Stat Membru ieħor.

Madankollu, id-Danimarka, skont il-Protokoll 22 anness mat-Trattati, ma tipparteċipax fl-
istrumenti tal-ġustizzja ċivili tal-UE abbażi tat-Titolu V tas-Sezzjoni III tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u għalhekk mhijiex marbuta bir-Regolament (KE) Nru 
2201/2003.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza, madankollu, li anke jekk Brussell IIa kien ikun applikabbli 
għad-Danimarka, l-għoti ta' drittijiet ta’ aċċess u l-arranġament għall-eżerċizzju tagħhom 
mhumiex irregolati mil-liġi Ewropea iżda mil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, f’dan il-każ 
id-Danimarka.

Id-Danimarka hija marbuta bil-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tas-
Sekwestru Internazzjonali ta’ Minuri. Il-każ tal-petizzjonant għalhekk għandu jiġi vvalutat 
skont il-Konvenzjoni tal-Aja.

Skont l-Artikolu 21 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, huwa possibbli li wieħed jitlob l-
assistenza tal-Awtoritajiet Ċentrali biex jiġi żgurat l-eżerċizzju effettiv tad-drittijet ta’ aċċess, 
li f’dan il-każ jidhru li huma limitati għal kuntatti bil-miktub.

Madankollu, l-Artikolu 4 tal-istess Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 jipprevedi li l-Konvenzjoni 
għandha tieqaf tapplika meta l-minuri jilħaq l-età ta’ 16-il sena. Minħabba li t-tifla tal-
petizzjonant, li twieldet fis-16 ta’ Ottubru 1996, issa għandha 16-il sena, ma hemm ebda 
obbligu għall-Awtoritajiet Ċentrali biex jintervjenu f’dan il-każ.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni favur il-petizzjonant.


