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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0965/2012, imressqa minn Aleksandra Kawasnicka, ta' 
ċittadinanza Pollakka, dwar allegata negliġenza medika in konnessjoni mat-
trattament ta' bintha u l-problemi tagħha mal-missier Daniż tat-tifla

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li qabel kienet toqgħod id-Danimarka, għandha tifla ma' ċittadin Daniż. Hija 
tilmenta dwar it-trattament li bintha rċeviet minn tobba Daniżi wara t-twelid tagħha, u tisħaq 
li d-djanjosi korretta saret biss matul żjara fil-Polonja. Hija ssemmi wkoll il-problemi li kellha 
mal-missier Daniż tat-tifla, inklużi tilwim u vjolenza domestika, u hi ma temminx li l-pulizija 
Daniża tawha xi għajnuna effettiva. Il-petizzjonanta issa stabbiliet ruħha fil-Polonja, fejn hija 
ssib ruħha f'sitwazzjoni diffiċli għax missier it-tifla ma jonorax l-obbligi ta' manteniment li 
kienu miftehma. Hija tenfasizza wkoll li l-awtoritajiet Daniżi bagħtulha numru ta' ittri li hija 
tirrifjuta li taċċetta.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013

Il-petizzjonanta, ċittadina Pollakka, għandha tifla ma’ ċittadin Daniż. Hija tilmenta dwar
allegata negliġenza medika fir-rigward tat-trattament ta’ bintha tarbija wara t-twelid tagħha u
tindika li l-dijanjosi korretta saret biss fil-Polonja. Hija tirrapporta wkoll dwar problemi
relatati mal-vjolenza domestika u dwar il-fatt li l-pulizija Daniża ma tagħthiex għajnuna 
effettiva. Il-petizzjonanta issa tgħix fil-Polonja, fejn tirċievi numru ta’ ittri minn awtoritajiet 
Daniżi li hija tirrifjuta li taċċetta. Hija tispjega wkoll li l-missier it-tifla ma jħallasx għall-
manteniment ta’ bintha stabbilit minn qorti Pollakka.
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Qabel kollox, il-Kummissjoni tixtieq tindika li l-kwistjoni tal-allegata negliġenza medika
mhijiex koperta mil-liġi tal-UE. Il-petizzjonanta għaldaqstant għandha tfittex kumpens 
possibbli għad-danni mġarrba taħt il-liġi Daniża.

Fir-rigward tal-atti ta’ vjolenza domestika rrappurtati, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li, biex tappoġġja lill-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-forom 
kollha ta’ vjolenza kontra n-nisa, il-Kummissjoni qiegħda tieħu inizjattivi immirati lejn il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u lejn l-għoti ta’ setgħa lin-nisa, il-ħolqien ta’ kuxjenza, l-
iskambju ta’ prattika tajba u t-titjib tal-ġbir tad-dejta. Il-Programm Daphne III jipprovdi 
appoġġ finanzjarju għal proġetti transnazzjonali fil-qasam tal-vjolenza kontra n-nisa1.

It-titjib tas-sitwazzjoni tal-vittmi kollha tal-kriminalità hija waħda mill-prijoritajiet għall-
Kummissjoni. Sabiex issaħħaħ id-drittijiet proċedurali tal-vittmi tar-reati waqt il-proċeduri 
kriminali, fil-25 ta’ Ottubru 2012  l-UE adottat id-Direttiva orizzontali 2012/29/UE li 
tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-
kriminalità. Din il-miżura l-ġdida tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-2001 dwar il-pożizzjoni 
tal-vittmi fil-proċedimenti kriminali u se tiżgura livell minimu ta’ drittijiet, appoġġ u 
protezzjoni għall-vittmi fl-UE kollha, irrispettivament mill-post minn fejn jiġu jew jgħixu2. L-
UE bħalissa qed tiffinalizza negozjati dwar proposta għal Regolament dwar ir-rikonoxximent
reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili. Dan ir-Regolament se jiżgura li l-
vittmi ta’ vjolenza (b’mod partikolari dik domestika) jistgħu jiddependu fuq ordnijiet ta’ 
trażżin jew protezzjoni maħruġa kontra l-awtur tar-reat fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom - Stat 
Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea - meta huma jivvjaġġaw lejn jew jiċċaqalqu għal Stat 
Membru ieħor. Dan se jissupplimenta d-Direttiva 2011/99/UE tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar
l-ordni Ewropea ta’ protezzjoni, li tapplika għall-miżuri ta’ protezzjoni adottati fi kwistjonijiet
kriminali. Iż-żewġ strumenti flimkien se jiżguraw iċ-ċirkolazzjoni libera tal-aktar tipi komuni 
ta’ miżuri ta’ protezzjoni fi ħdan l-UE.

Dwar il-possibbiltà li tiġi infurzata fid-Danimarka d-deċiżjoni tal-Qorti Pollakka li tiddikjara 
li, minn Marzu 2011, il-missier għandu jħallas 1000 zloty għal kull xahar għall-appoġġ tat-
tifla, il-Kummissjoni tinforma lill-petizzjonanta li filwaqt li r-Regolament (KE) Nru 4/2009
mhuwiex applikabbli għad-Danimarka skont it-Trattati, skont l-Artikolu 3(2) tal-Ftehim tad-
19 ta’ Ottubru 2005 bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar ġurisdizzjoni u 
rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali3 konklużi mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/325/KE4, id-Danimarka b’ittra tal-14 ta’ Jannar 2009 innotifikat 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Hija tistabbilixxi d-drittijiet minimi li ġejjin:
-il-vittmi jiġu trattati b’rispett u l-pulizija, il-prosekuturi u l-imħallfin huma mħarrġa biex jittrattaw magħhom
b’mod xieraq;
-il-vittmi jiksbu informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u l-każ tagħhom b’mod li huma jifhmu;
-appoġġ għall-vittmi jeżisti f’kull Stat Membru;
-il-vittmi jistgħu jipparteċipaw fi proċedimenti jekk ikunu jixtiequ u jiġu megħjuna biex jattendu il-proċess;
-jiġu identifikati l-vittmi vulnerabbli huma identifikati - bħat-tfal, vittmi ta’ stupru, jew dawk b’diżabilitajiet - u 
huma protetti kif suppost;
-il-vittmi huma protetti waqt li l-pulizija tinvestiga r-reat u matul il-proċedimenti tal-qorti.
3 ĠU L 299, 16.11.2005, p. 62.
4 ĠU L 120, 5.5.2006, p. 22.
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lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħha li timplimenta l-kontenut tar-Regolament (KE) 
Nru 4/20091, sal-punt li dan ir-Regolament jemenda r-Regolament (KE) Nru 44/2001.

Dan ifisser li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (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 se jiġu applikati għar-relazzjonijiet bejn il-Komunità 
Ewropea u d-Danimarka bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli III u VII. Id-
dispożizzjonijiet fl-Artikolu 2 u l-Kapitolu IX tar-Regolament (KE) Nru 4/2009, madankollu, 
huma applikabbli biss sal-punt li dawn jirrelataw mal-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent, l-
eżegwibbiltà u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi, u l-aċċess għall-ġustizzja. Għalhekk, ċerti 
dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet mogħtija fi Stati Membri 
oħrajn japplikaw għad-Danimarka.

Għalhekk għandu jkun possibbli, suġġett għal dispożizzjonijiet tranżitorji, li fid-Danimarka 
tiġi mitluba dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà tad-deċiżjoni dwar il-manteniment maħruġa fil-
Polonja skont it-taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu IV tar-Regolament dwar il-Manteniment li hu 
parzjalment applikabbli għad-Danimarka. Applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ 
eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament dwar il-Manteniment iridu jiġu sottomessi 
lill-Amministrazzjoni tal-Istat għad-Danimarka tan-Nofsinhar (Statsforvaltningen 
Syddanmark).

Madankollu, peress li l-Kapitolu VII tar-Regolament dwar il-Manteniment dwar 
kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Ċentrali ma japplikax għad-Danimarka, jista’ jkun
rakkomandabbli għall-petizzjonanta li tfittex l-għajnuna permezz tal-awtoritajiet Pollakki taħt 
il-Konvenzjoni tal-1956 ta’ New York dwar l-Irkupru tal-Manteniment barra mill-pajjiż li fiha 
kemm id-Danimarka kif ukoll il-Polonja huma Partijiet. Lista ta’ aġenziji Pollakki li jirċievu u 
li jibagħtu li jistgħu jgħinu lill-petizzjonanta hija disponibbli fuq il-websajt tal-Konferenza tal-
Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat fl-indirizz li ġej:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

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

                                               
1 ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1–79


