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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1078/2012 imressqa minn Marion Weilharter, ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, dwar it-tilwima rigward il-ħtif ta’ binha u dwar l-infurzar tal-
Ftehim tal-Aja mid-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Missier it-tifel tal-petizzjonanta Awstrijaka huwa Daniż. Il-qrati Daniżi stabbilixxew li hija 
illegalment telqet bit-tifel tagħha lejn l-Awstrija fl-2010. Il-qrati Daniżi ripetutament 
iddeċidew li l-missier kellu jkollu l-kustodja tat-tifel. Il-petizzjonanta ma kkonformatx ma’ 
dawn id-deċiżjonijiet. Fir-rebbiegħa tal-2012 il-missier ħataf lit-tifel u reġa’ lura lejn id-
Danimarka. Il-petizzjonanta takkuża lill-ġudikatura Daniża bi prattika ħażina. Hija ressqet 
ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta' Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-petizzjonanta hija ċittadina Awstrijaka li kienet tgħix fid-Danimarka, fejn fl-2006 kellha 
tarbija ma’ ċittadin Daniż. Fl-2010, marret bit-tifel biex tgħix l-Awstrija u talbet lill-qrati 
Awstrijaċi jagħtu lilha waħidha l-kustodja tat-tifel. B’mod parallel, missier it-tifel bagħat 
petizzjoni lill-awtoritajiet Daniżi fejn talab li jkollu hu waħdu l-kustodja tat-tifel. Proċedura 
ta’ ritorn istitwita mill-missier fl-Awstrija skont il-Konvenzjoni Ewropea tal-20 ta’ Mejju 
1980 dwar ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-
Kustodja ta’ Minuri u dwar ir-Restituzzjoni tal-Kustodja ta’ Minuri ("il-Konvenzjoni Ewropea 
tal-1980") kienet mingħajr suċċess. Sussegwentement, iż-żewġ ġenituri fil-ġurisdizzjoni 
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rispettiva tagħhom ottjenew, għal kul naħa waħedha, il-kustodja tat-tifel. F’April tal-2012, 
mingħajr il-kunsens tal-omm, il-missier ħa t-tifel mill-Awstrija lura d-Danimarka, fejn it-tifel 
issa qed jgħix ma’ missieru. Il-petizzjonanta bdiet proċedimenti ta' ritorn fid-Danimarka taħt 
il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta’ Minuri (“il-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1980”). Fil-livell tal-ewwel istanza u wara appell, il-qrati Daniżi 
ċaħdu l-applikazzjoni ta’ ritorn tal-petizzjonanta. Applikazzjoni lill-Bord tal-Permessi tal-
Appelli biex titħalla tieħu l-każ lill-Qorti Suprema Daniża ġiet miċħuda. Ilment preċedenti 
mressaq lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ġie ddikjarat mhux ammissibbli peress 
li f’dak iż-żmien kienu għadhom ma ġewx eżawriti r-rimedji ġuridiċi domestiċi kollha. Il-
petizzjonanta takkuża lill-awtoritajiet Daniżi b'aġir illegali u arbitrarju u għalhekk titlob lill-
Parlament Ewropew jintervjeni. 

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Il-prevenzjoni ta’ ħtif internazzjonali ta’ minorenni minn ġenitur hija element essenzjali tal-
politika tal-UE biex tipproteġi d-drittijiet tal-minorenni. Il-Kummissjoni tindirizza din il-
kwistjoni kemm fil-livell ta’ Stati Membri u kemm internazzjonalment. F’relazzjonijiet ma’ 
pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tippromwovi l-adeżjoni mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 u l-
Konvenzjoni tal-Aja tal-1996 fuq il-Ġurisdizzjoni, il-Liġi Applikabbli, Rikonoxximent, 
Infurzar u Kooperazzjoni dwar ir-Responsabbiltà tal-Ġenituri u Miżuri għall-Protezzjoni tat-
Tfal (“il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1996"). Kemm l-Awstrija u kemm id-Danimarka huma 
partijiet kontraenti taż-żewġ konvenzjonijiet.

Fir-rigward tar-relazzjonijiet ta’ bejn l-Istati Membri tal-UE, ir-Regolament (KE) 
Nru 2201/20031 (“ir-Regolament Brussell IIa”) jintroduċi regoli jerġa' aktar stretti dwar il-ħtif 
ta' minorenni minn ġenitur kif ukoll mekkaniżmi biex jiġu evitati proċedimenti paralleli u
deċiżjonijiet konfliġġenti fl-Istati Membri. Madankollu, dan ir-Regolament ma japplikax 
għad-Danimarka minħabba l-pożizzjoni partikolari tagħha skont il-Protokoll 22 anness mat-
Trattati. Id-Danimarka ma tipparteċipax fl-istrumenti tal-ġustizzja ċivili tal-UE bħalma hu r-
Regolament Brussell IIa. L-anqas il-kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mar-responsabbiltà 
tal-ġenituri u mal-ħtif tal-minorenni minn ġenitur ma huma ttrattati fil-ftehimiet bilaterali bejn 
l-UE u d-Danimarka.

Il-każ tal-petizzjonanta huwa regolat prinċipalment mill-mekkaniżmi u s-sistemi ta’ 
kooperazzjoni stabbiliti skont il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980, il-Konvenzjni tal-Aja tal-1996 
u l-Konvenzjoni Ewropea tal-1980, li mhumiex strumenti ġuridiċi tal-UE. Peress li l-każ tal-
petizzjonanta ma jikkonċernax ksur potenzjali tad-dritt tal-UE mill-awtoritajiet Daniżi, jaqa’ 
barra l-ambitu tar-responsabbiltà tal-Kummissjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonanta tikkuntattja lill-membru Daniż tan-Netwerk 
Internazzjonali tal-Imħallfin tal-Aja, lill-Onorevoli Mħallef Marianne Lund Larsen fil-Qorti 
tal-Belt ta’ Kopenħagen, biex din tiggwidaha aktar speċjalment dwar l-applikazzjoni tagħha 
ta’ ritorn taħt il-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980. Madankollu, il-Kummissjoni ma tinsabx 
f’pożizzjoni li tieħu azzjoni f’dan il-każ, peress li jaqa’ barra l-ambitu tar-responsabbiltà 
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tagħha.


