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Suġġett: Petizzjoni 1390/2012, imressqa minn Krisztina Orosz, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar l-infurzar ta’ deċiżjoni tal-qorti dwar ir-responsabbiltà 
transkonfinali tal-ġenituri u allegat ksur tad-drittijiet fundamentali tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tindika li hija żżewġet ċittadin Irlandiż fl-1999 u li l-koppja sussegwentement 
iddivorzjaw fl-2006. L-omm ingħatat il-kustodja ta’ binthom, li twieldet fi Franza fl-2000, u l-
missier ingħata d-dritt li jara lit-tifla. Fl-2007, il-petizzjonanta reġgħet lura l-Ungerija ma’ 
bintha, peress li missierha kien qiegħed jabbuża minnha fiżikament u sesswalment. Missier it-
tifla imbagħad beda proċedimenti legali fi Franza, fl-assenza tal-petizzjonanta u t-tifla tagħha, 
u ngħata l-kustodja. Wara r-rifjut tal-Qorti ta’ Eger fl-Ungerija li tirrikonoxxi s-sentenza, 
missier it-tifla beda, b’suċċess, proċedimenti ta’ estradizzjoni. Fl-2011 il-pulizija ħadu lit-tifla 
mill-Ungerija bil-forza u ttrasportawha f’kundizzjonijiet inaċċettabbli lejn unità psikjatrika 
f’Pariġi. Il-petizzjonanta ma kellhiex aħbarijiet dwar bintha f’erbatax-il xahar u l-ittri kollha 
tagħha ġew ritornati.

Il-petizzjonanta targumenta li d-drittijiet tagħha u dawk tat-tifla tagħha ġew miksura 
serjament, filwaqt li b’rabta ma’ dan irreferiet għall-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u r-
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 li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013

Il-petizzjonanta, ta’ nazzjonalità Ungeriża, tirrapporta li wara li trasferiet lil bintha minn 
Franza għall-Ungerija, l-awtoritajiet Ungeriżi ħarġu ordni finali ta’ ritorn tat-tifla lejn Franza 
fl-2008, fuq talba ta’ missier it-tifla. Hi tilmenta dwar ir-ritorn tat-tifla tagħha lejn Franza, 
inklużi l-kundizzjonijiet li taħthom kien infurzat fl-Ungerija.   
Hi tirraporta li minn meta t-tifla tagħha rritornat fi Franza f’Settembru tal-2011, it-tifla l-
ewwel tqegħdet Franza taħt osservazzjoni psikjatrika u imbagħad ġewwa foster home u li hi 
ma setgħetx iżżomm kuntatt mat-tifla tagħha, minkejja li kitbet u appellat lill-qrati Franċiżi.
Hi tilmenta li s-sitwazzjoni mhijiex fl-aħjar interess tat-tifla u tallega li din tikser il-
Konvenzjoni tal-Aja tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-
Tfal, ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 (Regolament Brussell 
IIa), il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-20 ta’ Novembru 1989. 

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni tat attenzjoni konsiderevoli lill-petizzjoni. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha ħafna 
tisma’ dwar id-diffikultajiet tal-petizzjonanta biex tikkomunika mat-tifla tagħha wara r-ritorn 
tagħha fi Franza u tixtieq tassigura lill-petizzjonanta li tali sitwazzjonijiet jittieħdu b’serjetà 
kbira. L-objettiv prevalenti tal-azzjoni tal-UE f’dan il-qasam huwa l-protezzjoni tal-aħjar 
interessi tat-tifla.  

Il-Kummissjoni eżaminat dan il-każ bir-reqqa kif spjegat fir-risposta tagħha għall-Petizzjoni 
Nru 407/2011. Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, jidher li r-ritorn tat-tifla fi Franza
kien ibbażat fuq ordni finali maħruġa mill-Qrati Ungeriżi, li vvalutaw li t-tifla kienet ġiet 
maħtufa mill-petizzjonanta minn Franza għall-Ungerija f’konformità mal-effett utli tar-
Regolament Brussell IIa, li għandu l-għan li jassigura r-ritorn tat-tfal f’każijiet ta’ ħtif 
transkonfinali ta’ tfal mill-ġenituri.  

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda setgħat ġenerali biex tintervjeni f’każijiet 
individwali ta’ allegat ksur ta’ drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1), l-ewwel 
sentenza tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma 
indirizzati lill-Istati Membri biss meta jkunu qegħdin jimplimentaw il-liġi tal-UE. Għalhekk, 
il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjoni biss jekk tinqala’ xi kwistjoni matul l-implimentazzjoni 
tal-liġi tal-UE mill-Istati Membri.

Fir-rigward tal-proċedimenti tar-ritorn fl-Ungerija fl-applikazzjoni tar-Regolament Brussell 
IIa u tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal, 
il-Kummissjoni tindika li l-każ kien riferut lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.  Fid-
deċiżjoni finali tagħha tas-26 ta’ Lulju 20111, sabet li minħabba d-dewmien fil-proċedura ta’ 
ritorn, l-awtoritajiet Ungeriżi ma kinux issodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Qorti ddispjaċiha li ma ntużawx miżuri oħra għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet, inkluża l-possibbiltà ta’ assistenza tal-pulizija. Hija ddikjarat li, 
għalkemm miżuri ta’ koerċizzjoni kontra t-tfal mhumiex mixtieqa f’dan il-qasam sensittiv, l-
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użu ta’ sanzjonijiet ma għandux jiġi eskluż fil-każ ta’ imġiba manifestament illegali minn 
wieħed mill-ġenituri.  Fuq il-bażi tal-ilmenti stabbiliti fil-petizzjoni, ma jidhirx li l-proċedura 
ta’ ritorn kisret il-liġi tal-UE, inkluż tal-Karta.

Fir-rigward tas-sitwazzjoni tat-tifla fi Franza, il-Kummissjoni tenfasizza li r-responsabbiltà 
tal-ġenituri fuq it-tfal, inkluża l-valutazzjoni ta’ jekk il-ġenituri għandhomx dritt għalih/ha, kif 
dawk id-drittijiet u d-dmirijiet huma eżerċitati u t-tqegħid tat-tifel jew it-tifla ġo familja li 
trabbihom (foster) jew kura istituzzjonali, mhumiex irregolati mil-liġi tal-UE, iżda mil-liġi 
nazzjonali. Għalhekk il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ma tapplikax għal din is-
sitwazzjoni. F’dan il-każ, hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiżguraw ir-rispett tal-
obbligi tagħhom fir-rigward tad-drittijiet fundamentali, kif jirriżulta mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u l-ftehimiet internazzjonali tagħhom inkluża l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni, bħala istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, m’għandha l-ebda 
setgħa li tindirizza l-allegat ksur tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-
tfal, għaliex l-Unjoni Ewropea mhijiex parti f’din il-Konvenzjoni.

Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tipprovdi segwitu għal dawn il-punti. Jekk il-
petizzjonanta hija tal-opinjoni li l-awtoritajiet involuti evalwaw b’mod żbaljat il-fatti tal-każ, 
hija tista’ tixtieq li tfittex id-drittijiet tagħha, inklużi d-drittijiet fundamentali tagħha, billi 
tfittex rimedju fuq livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni ma tarax il-ħtieġa li tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE dwar il-kwistjonijiet 
imqajma mill-petizzjonanta.


