
 

CR\1092729MT.doc  PE572.945v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għall-Petizzjonijiet 
 

22.4.2016 

ABBOZZ TA' 

RENDIKONT TA' MISSJONI U 

 RAKKOMANDAZZJONIJIET 

Wara żjara għal ġbir ta' informazzjoni f'Londra, bejn il-5 sas-

6 ta' Novembru 2015, dwar l-adozzjoni mingħajr kunsens tal-ġenituri 

Kumitat għall-Petizzjonijiet 

Membri tal-missjoni: 

Cecilia Wikström (ALDE) (kap tal-missjoni) 

Peter Jahr (PPE) 

Marlene Mizzi (S&D) 

Edouard Martin (S&D) 

Tatjana Ždanoka (Greens/EFA) 

Janusz Wojciechowski (ECR) 

Eleonora Evi (EFDD) 

 

Membru li jakkumpanja: 

Jude Kirton-Darling (S&D) 

 

 



 

PE572.945v01-00 2/17 CR\1092729MT.doc 

MT 

 

Introduzzjoni 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva b'kollox madwar 20 petizzjoni relatata ma' każijiet ta' 

minuri li qed jispiċċaw taħt il-kura tal-istat fl-Ingilterra u f'Wales u mbagħad jitqiegħdu għal 

adozzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri bijoloġiċi, l-hekk imsejħa adozzjonijiet mingħajr 

kunsens jew adozzjonijiet furzati. Id-dritt Ingliż jiddikjara li "il-Qorti ma tistax tgħaddi 

mingħajr il-kunsens ta' ġenitur jew kustodju ta' minuri biex il-minuri jitqiegħed għal 

adozzjoni jew biex tinħareġ ordni ta' adozzjoni fir-rigward tal-minuri sakemm il-qorti tkun 

sodisfatta li [...] b) il-benesseri tal-minuri jeħtieġ li ma jkunx hemm bżonn ta' dan il-

kunsens".1 Skont l-awtoritajiet Brittanniċi, il-kunsens tneħħa "fl-aħjar interess tal-minuri", 

iżda għandu jiġi nnutat ukoll li din it-tip ta' ordni ta' adozzjoni hi diffiċli ħafna biex terġa' 

tinqaleb (kważi qatt fil-prattika) u t-tmiem tal-proċess ta' adozzjoni jtemm uffiċjalment u 

irrevokabbilment r-relazzjoni legali tal-ġenituri mat-tfal. Tista' toħloq sitwazzjonijiet ta' ħsara 

ħafna kemm għat-tfal u għall-ġenituri.  

F'dawn l-aħħar snin, kien hemm żieda fl-għadd ta' każijiet li jinvolvu familji b'ġenituri li 

mhumiex mir-Renju Unit, prinċipalment familji mill-Ewropa tal-Lvant (is-Slovakkja, il-

Latvja u l-Bulgarija). Dan l-aspett transkonfinali jagħmel il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

kompetenti biex jeżamina aktar 13-il petizzjoni bħal dawn.  

Uħud mill-petizzjonanti kienu mistiedna biex jippreżentaw il-petizzjoni tagħhom lill-Membri 

tal-Kumitat PETI fi Frar 2014. Wieġbu kemm is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll 

l-awtoritajiet Brittaniċi. Biex issir taf aktar dwar is-sitwazzjoni d-Dipartiment tal-Politika 

kkummissjona rapport dwar "Adoption without consent (Adozzjoni mingħajr kunsens)" li ġie 

ppreżentat lill-Kumitat mill-awtur tiegħu, Dr Claire Fenton-Glynn mill-Università ta' 

Cambridge f'Lulju 20152. Barra minn hekk Rapport tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill 

tal-Ewropa ppubblikat f'Marzu 2015 ukoll qajjem xi tħassib dwar is-sitwazzjoni fir-Renju 

Unit3.  

 

- Ħarsa ġenerali fil-qosor tal-proċess tat-teħid ta' wild mill-ġenitur(i): 

L-ewwel stadju meta l-benesseri tal-minuri jitqies li jkun fil-perikolu, jinvolvi ż-żjara u l-

appoġġ ipprovdut mill-ħaddiema soċjali tal-awtorità lokali (LA). Il-lokalitajiet għandhom 

jipprovdu għajnuna bikrija lill-familji, jew jistmaw u joffru appoġġ skont it-Taqsima 17 jew 

37 tal-Att dwar it-Tfal 1989 jekk xieraq4. F'każ fejn l-appoġġ jidher li ma jkunx biżżejjed, jew 

meta jseħħ żvilupp mhux previst li jhedded il-benesseri tal-minuri, il-minuri jkunu jistgħu 

jitpoġġew taħt il-kura. L-awtoritajiet lokali għandhom is-setgħa li jressqu applikazzjoni 

quddiem il-qrati għal ordnijiet ta' protezzjoni ta' emerġenza u l-pulizija għandhom is-setgħa li 

jneħħu t-tfal sabiex ikunu jistgħu jaġixxu immedjatament biex il-minuri jkun protett. L-

awtoritajiet lokali ma jistgħux ineħħu tfal mill-kura tal-ġenituri tagħhom (sakemm mhux bil-

kunsens tal-ġenituri) mingħajr ma qabel jirreferu l-kwistjoni quddiem qorti u jressqu talba 

biex jinħareġ "ordni ta' kustodja". Ladarba tkun ħarġet ordni ta' kustodja, il-pjan ta' kura tal-

minuri jiddaħħal fis-seħħ. Jekk l-awtorità lokali temmen li l-adozzjoni hija l-aħjar għażla 

għall-minuri, il-qorti tista' toħroġ ordni ta' tqegħid fil-kura. Dan jippermetti lill-minuri 

jitqiegħed fil-kura mal-persuni adottivi prospettivi li jistgħu jintgħażlu mill-awtorità qabel ma 

                                                 
1 Adoption and Children Act 2002, s52 (1) (b). 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  
3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  
4 Ara r-rekwiżiti stipulati f'dawn li ġejjin: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Sa

feguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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tinħareġ ordni ta' adozzjoni. Ġenitur naturali għandu d-dritt iressaq rikors, permezz tal-qrati, 

għar-revoka ta' deċiżjoni ta' tqegħid fil-kura qabel l-adozzjoni tidħol fis-seħħ formalment, li 

iżda għandu jingħata biss meta l-Qorti tkun konvinta li tkun seħħet bidla sinifikanti fiċ-

ċirkostanzi. Wara l-ħruġ tal-ordni ta' tqegħid fil-kura, il-minuri jmur jgħix mal-persuni 

adottivi prospettivi. Huwa biss wara li jgħixu għal perjodu ta' żmien ma' dawn il-persuni 

adottivi prospettivi li tkun tista' għal darb' oħra ssir applikazzjoni quddiem il-qrati, għal ordni 

ta' adozzjoni finali. Il-ġenituri naturali jistgħu jopponu dan biss billi japplikaw għal permess li 

jagħmlu dan mill-qrati.  

Petizzjonijiet  

- Il-petizzjoni Nru 1707/2013, f'isem l-Association of McKenzie Friends, dwar l-abolizzjoni 

ta' adozzjonijiet mingħajr il-kunsens tal-ġenituri (adozzjoni furzata) b'aktar minn 

2500 sostenitur (kampanja). 

- Petizzjonijiet li jallegaw diskriminazzjoni abbażi ta' nazzjonalità u t-twemmin reliġjuż (it-

tfal mqegħdin fil-kura jitilfu l-użu tal-lingwa materna u d-dritt ta' prattika reliġjuża): il-

petizzjonijiet Nru 1847/2013, 1852/2013; 2287/2013; 1638/2014 (il-kwistjoni ssemmiet ukoll 

fil-petizzjonijiet Nru 2546/2013 u 0344/14) 

- Petizzjonijiet li jallegaw it-tqegħid abbużiv tat-tfal mingħajr il-kunsens tal-ġenituri: il-

petizzjonijiet Nru 2546/2013; 2498/2013; 063/2014; 0344/2014; 1507/2014; 0195/2015. 

Sommarju tar-rendikont tal-laqgħat 

Iż-żjara 

 

Żjara għall-ġbir ta' fatti li damet mill-10:30 ta' nhar il-Ħamis 5 ta' Novembru sas-13:30, il-

Ġimgħa, 6 ta' Novembru. Din kellha l-għan li toffri lill-Membri tad-delegazzjoni idea aħjar 

tas-sitwazzjoni billi tikkonsulta partijiet interessati u prattikanti differenti. 

Id-delegazzjoni ta' 8 Membri tal-Kumitat PETI kellha laqgħat ma' firxa wiesgħa ta' partijiet 

interessati u esperti, li kollha qasmu l-esperjenzi u l-pożizzjonijiet tagħhom liberament.  

 

Xhieda personali 

 

Huma kellhom l-opportunità li jisimgħu xi xhieda addizzjonali dwar il-materji in kwistjoni u 

ltaqgħu ma' erba' persuni li jappoġġaw il-perspettivi ppreżentati fil-petizzjonijiet.  

 

• Florence Bellone, ġurnalista freelance Belġjana bbażata fir-Renju Unit u li taħdem 

għall-RTBF, ippubblikat diversi artikli dwar il-kwistjoni ta' kollokazzjonijiet mingħajr 

kunsens f'foster care u għal adozzjoni. Hija wettqet l-istħarriġ tagħha grazzi għall-attivitajiet 

tagħha bħala McKenzie friend1 għall-familji li huma involuti fi proċedimenti ta' kura.  

• Lucy Allan hi MP Konservattiv eletta reċentement, u hi Membru tal-Kumitat tal-

Edukazzjoni tal-House of Commons. Hija għamlet kampanja biex tenfasizza xi wħud min-

nuqqasijiet fil-proċedimenti dwar il-kura tal-minuri fir-Renju Unit u biex tiddefendi d-

                                                 
1 Kull min huwa involut f'kawża li tirrigwarda l-liġi tal-familja f'qorti tar-Renju Unit huwa intitolat li 

jirrappreżenta lilu nnifsu fil-qorti (m'hemmx il-ħtieġa li jimpjegaw konsulent legali jew avukat) u jekk jagħżlu li 

jagħmlu dan huma jissejħu Litigant in Person (LIP). LIP jista' jiġi akkumpanjat minn xi ħadd li jgħinhom u din 

il-persuna tissejjaħ McKenzie Friend, imsejħa hekk wara s-sentenza fejn ġew stabbiliti l-prinċipji fl-1970. Dan 

mhuwiex dritt awtomatiku, imma l-imħallef biss jista' jirrifjuta li jippermetti lil LIP li jkollu l-għajnuna ta' 

McKenzie Friend u dan għal raġuni tajba ħafna. Ara: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
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drittijiet tal-familja f'każijiet ta' inġustizzja fil-protezzjoni tal-minuri. Hija nediet il-Family 

First Campaign wara li ġiet personalment iffaċjata bi proċedimenti abbużivi.  

• John Hemming huwa ex MP Liberali Demokratiku. Hu ħoloq il-kampanja Justice for 

Families fl-2006 b'reazzjoni għan-numru ta' persuni li kkuntattjawh bi problemi li rriżultaw 

minn proċedimenti ta' kura fl-Ingilterra. Justice for Families tassisti lil nies li jiffaċċjaw 

problemi minħabba s-sistema tal-kura billi toffri pariri dwar il-proċess tal-każijiet lill-qrati 

nazzjonali u lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Justice for Families bħalissa 

għandha aktar minn tlett elef każ. 

 

• Julie Haines, Direttur tal-Justice for Families. Hija taħdem bħala "konsulent legali" 

għal familji involuti fi proċedimenti ta' kura.   

 

L-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet involuti fil-protezzjoni tat-tfal 

 

Il-ħidma tas-salvagwardja tat-tfal hi rregolata minn "Working together to safeguard children – 

A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children" (Naħdmu 

flimkien għas-salvagwardja tat-tfal — gwida għal ħidma interaġenzjali biex tissalvagwardja u 

tippromwovi l-benesseri tat-tfal)1 ippubblikat f'Marzu 2015 mid-Dipartiment għall-

edukazzjoni. Din il-gwida statutorja hi maħruġa mil-liġi; għandha tiġi segwita sakemm ma 

jkunx hemm raġuni tajba biex ma jsirx hekk.  Din għandha tiġi segwita, fost l-oħrajn, mill-

Kapijiet Eżekuttivi tal-awtorità lokali, mid-Diretturi tas-Servizzi tat-tfal, mill-

organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi għat-tfal u l-familji, inklużi: il-ħaddiema soċjali, il-

pulizija, is-servizzi edukattivi u tal-ġustizzja taż-żgħażagħ u oħrajn. Il-membri ltaqgħu mar-

rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet karitattivi li jappoġġaw ġenituri u tfal involuti fi 

proċedimenti ta' kura, tal-Metropolitan Police u tas-servizzi soċjali: 

• Is-Sur Anthony Douglas, Kap tal-Cafcass (Children and Family Court Advisory and 

Support Service) u Sheila Pankhania-Collins, tutur tat-tfal. Il-Cafcass hi entità pubblika mhux 

dipartimentali (NDPB) li tirrappreżenta lit-tfal f'kawżi tal-qorti tal-familja fl-Ingilterra. 

Taħdem ma' madwar 120000 tifel u tifla kull sena (sal-età ta' 18-il sena). Nofs il-każijiet 

għandhom x'jaqsmu ma' tfal taħt l-età ta' 8 snin. Meta Awtorità Lokali tapplika għal ordni ta' 

kollokazzjoni, il-qorti taħtar ħaddiem tal-Cafcass, li jkun magħruf bħala Children's Guardian 

(Kustodju tat-Tfal), li xogħolu hu li jirrappreżenta l-interess tal-minuri fil-qorti. 

• Cathy Ashley u Bridget Lindley rispettivament Kap Eżekuttiv u l-Viċi Kap Eżekuttiv 

& Konsulent Legali Prinċipali tal-Family Rights Group (FRG). L-FRG hija istituzzjoni tal-

karità li tagħti pariri lill-familji (ġenituri u qraba oħrajn li jkunu qed irabbu lil tfal li ma 

jkunux jistgħu jibqgħu d-dar) dwar id-drittijiet u l-għażliet tagħhom meta ħaddiema soċjali 

jew il-qrati jieħdu deċiżjonijiet dwar il-benesseri tat-tfal tagħhom meta t-tfal ikunu fil-bżonn, 

fil-periklu jew li huma diġà f'din is-sistema ta' kura). 

• Steve Williams, Supretendent Investigattiv għal Sexual Offences, Exploitation and 

Child Abuse Command, l-Ispettur Jim Cook, Emergency Response Policing Team u Anthony 

McKeown Spettur Investigattiv responsabbli għall-Camden & Islington Child Abuse 

Investigation Team, Sexual Offences, Exploitation & Child Abuse Command (SOECA), fil-

Metropolitan Police Service. 

• Bridget Robb, Kap Eżekuttiv tal-British Association of Social Workers u Susannah 

Daus mis-Servizzi Soċjali tal-LA ta' Islington. 

 

                                                 
1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_S

afeguard_Children.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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Servizzi diplomatiċi ta' Stati Membri oħra tal-UE 

 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva għadd ta' petizzjonijiet minn ċittadini Bulgari u 

Latvjani. Barra minn hekk, dan l-aħħar l-awtoritajiet Latvjani ressqu lmenti quddiem il-

Parlament tar-Renju Unit dwar l-adozzjonijiet mingħajr kunsens1. L-MPE ltaqgħu ma' 

rappreżentanti tas-servizzi diplomatiċi tal-Bulgarija u tal-Latvja: 

• Is-Sa Solveiga Silkalna Chargé d'affaires u s-Sa Inga Sergeiceva, it-Tielet Segretarju 

tal-Ambaxxata tal-Latvja għar-Renju Unit; 

• Is-Sa Maria Anguelieva-Koleva Kap tal-Uffiċċju Konsolari u Todor Krastev, Kap tal-

Uffiċċju tax-Xogħol u tal-Affarijiet Soċjali tal-Ambaxxata tal-Bulgarija lejn ir-Renju Unit. 

 

Awtoritajiet ġudizzjarji 

 

L-MPE qasmu wkoll il-fehmiet tagħhom ma' dawk direttament involuti fil-proċedimenti 

ġudizzjarji: 

 

• L-Onorevoli Sir James Munby, President tad-Diviżjoni tal-Familja għall-Qorti tal-

Appell tal-Ingilterra u Wales. 

• Naomi Angell, konsulent legali f'prattika privata għal-Law Society; Dorothy Simon, 

konsulent legali tal-awtorità lokali għal-Law Society u Martha Cover, avukat għall-

Association of Lawyers for Children.  

 

Awtoritajiet politiċi  

 

Sfortunatament l-MPE ma kellhomx l-opportunità li jiltaqgħu ma' Edward Timpson, Ministru 

tal-Istat għat-Tfal u l-Familji u l-membri l-oħra tal-Kumitat tal-Edukazzjoni tal-House of 

Commons (Lucy Allan biss wieġbet b'mod pożittiv). L-ebda wieħed minnhom ma kien 

disponibbli matul iż-żjara.    

 

I. Dwar l-istatistika u r-raġunijiet sottostanti għal numri għoli ta' adozzjonijiet 

 

Fir-rigward tal-adozzjonijiet mingħajr kunsens, Sir James Munby qal: "Huma x'inhuma l-

arranġamenti legali, il-fatt hu li effettivament aħna noħorġu numru akbar ta' dawn l-ordnijiet 

[ta' adozzjoni] minn kulħadd fl-Ewropa, u dak hu fatt. Il-pożizzjoni tal-gvern f‘termini ta' liġi 

ta' adozzjoni domestika hi li ma aħniex qegħdin nadottaw biżżejjed tfal u li dan il-proċess qed 

jieħu fit-tul wisq2, li jwassal għall-fatt li hemm diżgwid komplet fuq livell fundamentali bejn 

il-perspettiva Ewropea dwar din u dak li joħroġ f'qari wieħed, tal-perspettiva domestika." 

 

Il-livell għoli ta' każijiet ta' adozzjoni mingħajr kunsens u ż-żieda tagħhom. Skont ir-

rappreżentanti tal-pulizija reċentement kien hemm żieda f'rapporti dwar l-abbuż tat-tfal u 

konsegwentement, hu mistenni li jkun hemm żieda fl-ammont ta' proċedimenti ta' kura.  Id-

Delegazzjoni ġiet informata li, minħabba żieda sinifikanti ta' ġenituri u tfal soġġetti għal 

proċedimenti ta' kura, is-sistema stabbilita mill-Family Rights Group tinsab f'diffikultà u l-

Grupp jiffaċċja diffikultajiet finanzjarji biex jitratta kull każ. It-talba għas-servizz ta' 

konsulenzza tagħhom aktar milli rduppjat sa mill-2010/11 u qed tkompli tiżdied (żieda ta' 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  
2 ara pereżempju: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-

doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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22 % f'April-Settembru 15 meta mqabbel ma' April-Settembru 14, b'mod aktar partikolari l-

għadd ta' ommijiet vittmi ta' vjolenza domestika (fattur ewlieni li jwassal għall-involviment 

tas-servizzi tat-tfal) żdied b'217 % bejn l-2010/11 sal-2014/15). 

Il-falliment tas-sistema tal-kura (b'adoloxxenti mibgħuta l-ħabs jew jispiċċaw vittmi tal-

isfruttament sesswali) ssemma' minn diversi kelliema bħala waħda mill-ispjegazzjonijiet tal-

awtoritajiet favur l-adozzjoni. Fil-każ traġiku tat-tarbija P. (tarbija li għadha kif bdiet timxi li 

sofriet korrimenti multipli kkważati mis-sieħeb ta' ommu, tul perjodu fejn kien ikkontrollat 

ripetutament mill-professjonisti soċjali u tal-kura tas-saħħa) ingħata prominenza mill-midja u 

ssemma' minn Florence Bellone u Bridget Robb bħala avveniment ewlieni li wassal għal 

żieda ta' proċedimenti ta' kura. Il-ħaddiema soċjali jibżgħu minn litigazzjoni f'każ li ma 

jgħarfux li jkun hemm sitwazzjoni fejn il-minuri jistgħu jkunu fil-perikolu. Il-Gvern 

reċentement ippropona leġiżlazzjoni li tista' twassal għall-prosekuzzjoni tal-ħaddiema soċjali 

minħabba n-negliġenza intenzjonata tat-tfal fil-każijiet tagħhom. Din il-pressjoni spiss hi 

marbuta ma' tnaqqis baġitarju tas-servizzi soċjali: kull ħaddiem soċjali jrid jitratta ħafna 

każijiet li jagħmilha diffiċli li jiġi żgurat servizz ta' kwalità għolja u flimkien ma' dan l-abbozz 

ta' leġiżlazzjoni, huma jinsabu f'riskju ta' riperkussjonijiet penali. 

 

Abbażi tal-esperjenza tagħhom u tan-numru ta' każijiet li nġiebu għall-attenzjoni tal-Justice 

for Families, Julie Haines u John Hemming iqisu li l-istqarrija tal-awtoritajiet tar-Renju Unit 

dwar il-pjanijiet ta' kura għall-adozzjonijiet hi "eċċezzjonalment" żbaljata. "L-awtoritajiet tar-

Renju Unit jikkalkulaw "eċċezzjonali" meta mqabbel ma' 12-il miljun minuri fil-popolazzjoni 

aktar milli mal-65 000 minuri li jinsabu fil-kura" [...] "huwa importanti li wieħed iħares lejn l-

għadd ta' tfal li ġejjin taħt kura u li jkunu ħarġu mill-kura meta mqabbel man-numru ta' minuri 

adottati minflok ma wieħed iħares lejn in-numru ta' tfal fil-kura bħala numru statiku".  Skont 

Julie Haines "għat-tfal kollha taħt l-età ta' 5 snin li jidħol f'foster care, fejn m'hemm l-ebda 

proposta għal riabilitazzjoni għall-familja, il-pjan normali f'kull każ jiġbed lejn l-adozzjoni".  

Il-problema sottostanti hi li jkun hemm xaqlib sistematiku favur l-adozzjoni bħala "l-istandard 

tad-deheb", kaġun ta' pressjoni mill-gvern ċentrali f'dawn l-aħħar 15-il sena. Skont John 

Hemming din hi kwistjoni li hija diffiċli li wieħed jitkellem dwarha fil-House of Commons.  

Matul iż-żjara ngħataw żewġ spjegazzjonijiet dwar l-emerġenza ta' adozzjoni bħala "l-

istandard tad-deheb" tal-protezzjoni tat-tfal. L-ewwel spjegazzjoni hi relatata ma' 

kunsiderazzjonijiet finanzjarji. Meta minuri jiġi adottat, huwa ma jibqax sostnut 

finanzjarjament mill-iskema pubblika ta' sigurtà soċjali. Min-naħa l-oħra, il-paternità foster 

saret sors interessanti ta' dħul, speċjalment fi żminijiet ta' kriżijiet ekonomiċi. L-interessi 

finanzjarji huma preżenti wkoll fl-operat tal-aġenziji tal-adozzjoni privati. 

It-tieni spjegazzjoni għandha l-għeruq tagħha fil-kultura u fis-soċjetà Brittanika: l-adozzjoni 

hi meqjusa bħala konklużjoni pożittiva għat-tfal, peress li toffri l-possibbiltà ta' titjib soċjali. 

 

Meta mistoqsi dwar in-numru u l-karatteristiċi ta' każijiet li jinvolvu ġenituri barranin, Sir 

James Munby qal: "Waħda mill-problemi hi li f'dan il-pajjiż għandna statistika fqira". Huwa 

nnota r-realtà demografika, bl-adeżjoni ta' pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant fl-UE u 

għal-libertà ta' moviment, li jispjegaw ż-żieda fil-każijiet b'aspetti transkonfinali. Din iż-żieda 

ġiet ikkonfermata mir-rappreżentanti tal-ambaxxati Latvjani u Bulgari.  

 

Anthony Douglas, minn Cafcass, iqis li ma hemmx differenzi fit-trattament ta' każijiet ta' 

protezzjoni ta' minuri meta dawn jinvolvu ġenituri barranin. Meta mistoqsi dwar il-proporzjon 

ta' adozzjonijiet kkontestati b'mod ġenerali u dawk ikkontestati minn ġenituri barranin meta 

mqabbla maċ-ċittadini, is-Sur Douglas ikkomunika fi stadju aktar tard permezz ta' ittra 

elettronika li fir-rigward ta' adozzjonijiet kkontestati fir-Renju Unit, dawn huma bejn wieħed 
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u ieħor nofs il-proċedimenti relatati mal-adozzjoni u l-perċentwali baqgħet pjuttost statika 

minkejja ż-żieda dejjem akbar fin-numri tul l-aħħar ftit snin (ara data ppubblikata mid-

Dipartiment tal-Edukazzjoni1). Id-data ma turix jekk il-kontestazzjoni seħħitx matul waħda 

jew aktar mit-tliet stadji potenzjali fil-proċedimenti: applikazzjoni għal kollokazzjoni; 

applikazzjoni għar-revoka tad-deċiżjoni ta' ordni ta' kollokazzjoni bil-permess tal-qorti; 

oppożizzjoni għal applikazzjoni għal ordni ta' adozzjoni bil-permess tal-qorti. U lanqas ma 

tiddistingwi bejn iċ-ċittadini tar-Renju Unit u ċ-ċittadini tal-UE. Madankollu, peress li ċ-

ċittadini tar-Renju Unit jiffurmaw il-biċċa l-kbira ta' dawn l-applikazzjonijiet, u n-numru 

relattivament żgħir ta' persuni barranin, materjalment ma għandux ibiddel il-perċentwal 

globali. Is-Sur Douglas ma sabx data jew informazzjoni professjonali li tissuġġerixxi 

kwalunkwe distinzjoni fil-perċentwal ta' kontestazzjonijiet legali għal proposta ta' adozzjoni 

bejn iċ-ċittadini tar-Renju Unit u dawk li mhumiex, u żgur mhux f'numri suffiċjenti li 

jissuġġerixxi li dan jista' jkun statistikament sinifikanti. Huwa żied jgħid li "[...] Fir-Renju 

Unit għandna l-obbligu li niżguraw li ma jkun hemm l-ebda nuqqas ta' ġustizzja fl-approċċ 

tagħna, kemm fil-kuntest ta' politiki jew operazzjonalment, fir-rigward ta' Stati Membri oħra 

tal-UE." 

 

Id-Delegazzjoni ġiet infurmata minn Sir James Munby li reċentement l-awtorità lokali 

għandha l-obbligu li tindika fuq il-paġna ta' quddiem tal-applikazzjoni għal proċeduri ta' kura, 

jekk il-każ għandux element mhux mir-Renju Unit, u jekk iva, għandha tagħti d-dettalji. 

Madankollu, s'issa għad m'hemm l-ebda rekwiżit biex ikun identifikat l-Istat barrani 

inkwistjoni. Dan il-punt tqajjem reċentement u l-formola għandha tiġi modifikata dalwaqt.  

 

II. Dwar l-intervent tas-servizzi soċjali u tal-istituzzjonijiet tal-karità 

 

Florence Bellone, l-FRG u Susannah Daus mill-Islington Local Authorities (LA), qajmu l-

kwistjoni li ngħatat deskrizzjoni dettaljata fir-rapport ta' Olga Borzova mill-Assemblea 

Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa2: "bosta ommijiet li huma vittmi ta' vjolenza domestika 

jidher li huma vittimizzati mill-ġdid mis-sistema għall-protezzjoni tal-minuri, peress li l-

minuri li jkunu xhieda ta' din il-vjolenza (jew it-theddid ta' vjolenza) huma meqjusa bħala 

soġġetti għal abbuż emozzjonali u għaldaqstant għal ħsara sinifikanti. Dan ifisser li jekk l-

omm ma għandha mkien fejn tmur, il-minuri tagħha jista' jittieħed mingħandha. Din hi 

problema li ma għandhiex tiġi sottovalutata, peress li l-impatt tal-kriżi u l-effett tat-tnaqqis 

tal-awsterità fuq is-servizzi soċjali jfissru li aktar u aktar ommijiet qed jinqabdu 

f'relazzjonijiet abbużivi (bl-għeluq ta' xelters) u jibżgħu li jibżgħu jirrapportaw vjolenza 

domestika minħabba l-biża' li jittieħdulhom it-tfal mingħandhom."  In-numru ta' ommijiet li 

ngħataw konsulenza mill-FRG, f'każijiet fejn il-vjolenza domestika hi fattur ewlieni li twassal 

għall-involviment tas-servizzi tat-tfal, żdied b'217 % mill-2010/11 sal-2014/15. Skont id-data 

mogħtija minn Susannah Daus mil-LA ta' Islington, 84 % tal-ommijiet li kellhom minuri li 

ttieħed minnhom, esperjenzaw vjolenza domestika.   

 

Barra minn hekk, ġenituri żgħażagħ, li l-età tagħhom titqies bħala fattur ta' riskju, ukoll ġew 

identifikati bħala aktar suxxettibbli li jkollhom it-tfal meħuda minnhom. Ġenituri żgħażagħ li 

kienu fil-kura huma stess jew li kellhom tifel/tfal meħuda minnhom qabel, huma suxxettibbli 

li jitqiesu bħala "mhux impenjati" forsi minħabba l-esperjenzi tagħhom stess meta kienu tfal. 

                                                 
1 Tabella D1 taħt Tabelli Nazzjonali: SFR34/2015: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-

after-in-england-including-adoption-2014-to-2015  
2 ara n-nota f'qiegħ il-paġna 3 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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Madankollu aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar iridu juru l-kapaċità parentali tagħhom fi żmien 

qasir ħafna (pereżempju, l-aħħar intervent mil-LAs waqt tqala, skadenzi ta' żmien ta' kura ta' 

26 ġimgħa, fostering għal adozzjoni) spiss mingħajr appoġġ stabbilit u mingħajr finanzjament 

jew akkomodazzjoni stabbili.  Skont l-evidenza miġbura minn Florence Bellone, ma hemmx 

bżonn ta' evidenza soda biex jitniedu proċedimenti ta' kura. Jidher li s-suspett huwa biżżejjed. 

Hija tiddenunzja każijiet fejn minuri jitneħħa mill-ġenituri abbażi ta' "riskju futur ta' ħsara 

emozzjonali". Dan ifisser li adozzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri tista' tkun ir-riżultat ta' 

sempliċi previżjoni.   

 

Jekk, wara investigazzjoni mis-servizzi soċjali u mill-Cafcass, il-minuri ma jkunx jista' 

jinżamm d-dar mal-ġenituri naturali, huma previsti bosta possibbiltajiet. Kura minn qraba 

(familja jew ħbieb) għandha titqies bħala l-ewwel għażla. Imbagħad, it-tqegħid f'foster care 

fuq terminu ta' żmien twil, it-tutela speċjali u bħala l-aħħar rimedju, l-adozzjoni.  

 

Dwar foster carer b'parentela. Uħud mill-petizzjonanti jilmentaw dwar il-fatt li l-familja 

tagħhom ma ġietx ikkunsidrata bħala possibbiltà għal foster care.  Uffiċjalment, is-servizzi 

soċjali għandhom jagħtu prijorità lill-familja u lill-ħbieb bħala tuturi speċjali jew bħala foster 

carers permanenti. Huma joffru appoġġ lil dawk li jieħdu ħsieb il-minuri (dan jista' jinkludi 

ħlas ta' allowances).   Madankollu, ir-riċerka mill-Family Rights Groups sabet li relattivament 

kienu ftit it-tfal li jgħixu ma' foster carers b'parentela. Il-gwida statutorja l-ġdida (ordnijiet 

tal-Qorti u gwida ta' qabel il-proċedimenti) tenfasizza l-importanza tal-identifikazzjoni bikrija 

tal-familja estiża tal-minuri li ma jkunux jistgħu jibqgħu f'sigurtà mal-ġenituri tagħhom (u 

ssemmi l-Family Rights Conferences bħala għodda tajba biex jagħmlu dan) iżda din mhux 

dejjem tiġi segwita peress li mhijiex b'saħħitha daqs l-obbligu legali.  Barra minn hekk, 

f'każijiet fejn it-tfal ikunu mqiegħda ma' qraba, skont l-FRG, l-awtorità lokali ta' spiss 

tikkontesta li hija responsabbli għall-carers u tirrifjuta li tittratta dan il-minuri bħala wieħed li 

qiegħed jieħu ħsiebu xi ħadd. Dan spiss iwassal għal nuqqas ta' valutazzjoni ta' adegwatezza 

tal-qraba bħala foster carer, jipprovdi appoġġ lill-minuri u lill-carer b'parentela tagħhom, 

jitfassal pjan ta' kura għall-minuri u jinħatar Uffiċjal ta' Verifika Indipendenti biex jissorvelja 

l-każ tal-minuri. F'waħda mill-petizzjonijiet riċevuti mill-Parlament il-Qorti injorat in-nanniet 

li kienu fil-pajjiż tal-oriġini bħala kandidati potenzjali għal adozzjoni. Florence Bellone 

enfasizzat li hu normali li r-rappreżentanti mis-servizzi soċjali tar-Renju Unit jivvjaġġaw lejn 

Stati Membri oħrajn u jevalwaw lil membri tal-familja potenzjali għall-adozzjoni ta' membri 

tal-famija qabel ma jinformaw lill-awtoritajiet lokali kompetenti. 

Għal każijiet li jinvolvu persuna li mhijiex ċittadina tal-pajjiż, uħud mill-petizzjonanti 

ilmentaw ukoll dwar it-tqegħid tat-tfal tagħhom f'familja Ingliża tagħhom mingħajr l-ebda 

rispett lejn il-lingwa materna u l-kultura naturali tagħhom (ara l-aħħar parti "About the 

judicial proceedings"). Ir-rappreżentanti tal-Latvja informaw lill-Membri li l-Ambaxxata tal-

Latvja talbet lill-komunità Latvjana fir-Renju Unit biex jaġixxu ta' familji foster għal tfal 

Latvjani li jitneħħew mill-kura tal-ġenituri tagħhom.  

     

Ġenituri li jeħtieġu informazzjoni u pariri fi stadju bikri. Xi deċiżjonijiet meħuda fi ħdan l-

awtorità lokali mhumiex immedjatament, jew neċessarjament, soġġetti għal skrutinju tal-qorti 

u jistgħu jittieħdu meta l-ġenituri jkun għad għandhom ir-responsabbiltà sħiħa ta' ġenituri.  

Pereżempju: deċiżjonijiet u pjanijiet għall-protezzjoni tal-minuri meta ma jkun hemm l-ebda 

proċediment pendenti fil-qorti; uħud mid-deċiżjonijiet biex jakkomodaw jew jagħmlu 

pjanijiet għal minuri; deċiżjonijiet biex minuri fil-kustodja jitqiegħed f'foster care bil-għan li 

jiġi adottat, jiġifieri ma' foster carers adottivi approvati, u l-ġenituri jiġu notifikati wara li tkun 

ittieħdet id-deċiżjoni; pjanijiet u deċiżjonijiet għal minuri fil-kura (f'akkomodazzjoni 
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volontarja jew taħt ordni ta' kustodja) ladarba jkunu ntemmu l-proċedimenti tal-qorti. 

Il-ġenituri u persuni oħra b'responsabbiltà tal-ġenituri m'għandhomx dritt għal parir legali 

mingħajr ħlas dwar dawn id-deċiżjonijiet u l-implikazzjonijiet tagħhom. . Huma għandhom 

biss dritt għal għajnuna legali mhux ittestjata fuq il-mezzi u lanqas fuq il-merti (u b'hekk 

jistgħu jiksbu parir mingħajr ħlas mingħand avukat) ladarba l-awtorità lokali titlob ordni ta' 

kustodja jew ordni ta' protezzjoni ta' emerġenza.  

Għalkemm hemm responsabbiltà legali fuq is-servizzi soċjali li l-ġenituri jifhmu l-

proċedimenti kollha, Florence Bellone u l-FRG jikkundannaw in-nuqqas ta' informazzjoni 

fost uħud mill-ġenituri li ma jifhmux eżattament x'inhu għaddej u l-konsegwenzi kollha tad-

deċiżjonijiet li jittieħdu. Huwa għalhekk li l-FRG jagħti pariri lill-familji dwar it-teħid ta' 

deċiżjonijiet tal-awtorità lokali (jew tal-awtorità amministrattiva). 

 

Ir-rappreżentanti tal-FRG qajmu tħassib speċifiku dwar l-użu li attwalment qed isir mis-

servizzi soċjali tat-Taqsima 20 tal-Att dwar it-Tfal 1989 u l-arranġamenti volontarji relatati1. 

It-Taqsima 20 tiddikkjara li meta jkun hemm kriżi fid-dar tal-familja u l-awtorità lokali tqis li 

l-minuri jkun f'riskju, hija tista' tneħħi lill-minuri mid-dar u tpoġġih immedjatament ma' qarib 

jew ma' foster carer mingħajr rabta mal-familja, abbażi tal-fatt li l-ġenitur jaqbel ma' dan il-

pjan. Madankollu jidher li l-arranġament huwa spiss sfurzat, peress li l-ġenituri ma jiġux 

informati kif xieraq dwar il-konsegwenzi tal-arranġament għal akkomodazzjoni għal 

uliedhom. 65 % tal-każijiet ta' "akkomodazzjoni volontarja" jispiċċaw fi proċedimenti ta' 

kura. Sensiela twila ta' kawżi reċenti tal-qorti jindirizzaw l-importanza tal-possibbiltà li l-

ġenituri jagħtu kunsens informat sabiex uliedhom jingħataw akkomodazzjoni legalment taħt 

it-Taqsima 20.  Il-Qorti tal-Appell reċentement tat linji gwida dwar x'jikkostitwixxi kunsens 

validu. Dawn jinkludu, pereżempju, il-ħtieġa għal interpretazzjoni/traduzzjoni (fejn xieraq), 

ftehimiet li għandhom isiru bil-miktub, fosthom ftehimiet tradotti fejn l-ewwel lingwa tal-

ġenituri ma tkunx l-Ingliż u ftehim bil-miktub li jinkludi l-informazzjoni li l-ġenituri jistgħu 

jitrasferixxu lura lill-uliedhom fi kwalunkwe ħin2.  

L-esperti ġihom dubju dwar il-possibbiltà li jiġi żgurat li l-ġenituri għandhom kunsens 

ġenwinament informat jekk ma jkunux irċevew parir legali indipendenti. Dawk bi dħul baxx 

ħafna jistgħu jirċievu pariri mingħajr ħlas taħt l-iskema ta' għajnuna legali ttestjata fuq il-

mezzi (Family Help [lower] (Għajnuna għall-Familji [inqas])) iżda din ftit li xejn tkopri pariri 

legali. Barra minn hekk, bosta avukati mhumiex f'pożizzjoni li jipprovduha peress li mhuwiex 

ekonomikament vijabbli għalihom. Is-servizz ta' pariri tal-FRG jipprovdi pariri mingħajr ħlas 

permezz tat-telefon, iżda ħafna familji ma jistgħux jaqbdu.  

 

Tħassib importanti ieħor jikkonċerna l-fehim ġenwin tal-ġenituri tal-implikazzjonijiet tal-

foster għall-adozzjoni. Il-foster għall-adozzjoni3 jsir meta l-awtorità lokali tkun qed 

tikkunsidra l-adozzjoni bħala pjan possibbli għal minuri fil-kura: huwa fid-dmir tagħhom li 

jqisu t-tqegħid tal-minuri ma' foster carers adottivi approvati.  Dan id-dmir japplika biex jiġu 

akkomodati l-minuri (fejn seta' ma kien hemm l-ebda skrutinju tal-qorti) kif ukoll dawk fil-

kura taħt ordni ta' kustodja (fejn kien hemm skrutinju tal-qorti). Għalhekk, id-deċiżjoni ta' 

fostering għall-adozzjoni tista' tittieħed mingħajr ma l-ġenituri jkollhom id-dritt għal parir 

legali, u b'hekk huma jistgħu ma jifhmux l-implikazzjonijiet ta' dan it-tqegħid (pereżempju 

jistgħu ma jirrealizzawx li uliedhom se jintrabtu mal-carers il-ġodda, fatt li jistabbilixxi status 

                                                 
1 F'Re A (A Child), Darlington Borough Council v M [2015] EWFC 11, para 100, Sir James Munby jgħid:  

"Nibża' li hemm wisq użu ħażin u abbuż tat-Taqsima 20 u dan ma jistax jibqa' jiġi tollerat." 
2 Re N: [2015] EWCA Civ 1112 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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quo li jista' jaħdem kontrihom waqt smigħ xieraq meta l-każ ikun qed jinstema' iktar tard mill-

qorti). L-awtorità lokali tista' wkoll tieħu d-deċiżjoni li tqiegħed lill-minuri f'foster għall-

adozzjoni mingħajr ma tinforma lill-ġenituri minn qabel. Madankollu, hija għandha 

tinnotifika lill-ġenituri bid-deċiżjoni qabel ma jsir it-tqegħid għall-adozzjoni. 

 

Ir-rappreżentanti tal-Family Rights Group u Julie Haines mill-kampanja Justice for Families 

qasmu ukoll it-tħassib dwar is-separazzjoni tal-aħwa fi proċedimenti ta' kura. Il-Family 

Rights Group reċentement investiga l-esperjenza tal-aħwa f'din is-sistema ta' kura. Sab li nofs 

(49.5 %) il-gruppi tal-aħwa kollha taħt il-kura tal-awtoritajiet lokali huma mifrudin u li 37 % 

tal-minuri fil-faċilitajiet ta' kura li għandhom tal-anqas wieħed ieħor mill-aħwa fil-faċilitajiet 

ta' kura qed jgħixu ma l-ebda wieħed mill-aħwa.  Ir-riċerka wriet ukoll li għalkemm 

relattivament ftit mill-minuri fil-kura jgħixu ma' foster carers b'parentela, jidher li dan il-każ 

jiffavorixxi partikolarment l-appoġġ għall-aħwa sabiex ikunu jistgħu jgħixu flimkien. L-FRG 

jistabbilixxi serje ta' rakkomandazzjonijiet sabiex jippermettu aktar aħwa fil-kura li jgħixu 

flimkien, meta dan ikun fl-interess tal-benesseri tagħhom. Peress li minuri ta' aktar minn 

5 snin ma jitqisux bħala kandidati tajbin għall-adozzjoni, huma spiss jintbagħtu f'foster care 

jew lura fil-familji tagħhom u mbagħad jiġu mifruda minn ħuthom iżgħar li jkollhom il-

possibbiltà li jiġu adottati. Skont Julie Haines din is-sitwazzjoni għandha konsegwenzi 

diżastrużi mhux biss għall-minuri li ma jiġux adottati u li jbatu emozzjonalment minħabba s-

separazzjoni minn ħuthom iżda anke għal ħuthom adottati meta jiġu informati li huma sfaw l-

uniċi ulied abbandunati mill-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. 

 

III. Dwar il-proċedimenti ġudizzjarji 

 

Waħda mill-kwistjonijiet ta' spiss imqajma mill-petizzjonanti, il-kelliema milħuqa mill-

Kumitat f'Londra u l-istampa hija s-segretezza tal-proċedimenti. L-opinjonijiet huma aktar 

maqsumin dwar din il-kwistjoni. Xi wħud saħansitra huma tal-fehma li hemm wisq 

trasparenza u li dan jista' jkun ta' dannu għall-minuri involuti. Florence Bellone u Sir James 

Munby it-tnejn li huma rreferu għall-inġunzjonijiet speċifiċi mogħtija minn xi mħallfin biex 

jipprevjenu lill-ġenituri milli pubblikament isemmu l-każ tagħhom.  Sir James ipprova jiftaħ 

il-proċedimenti tal-qrati tal-familja u jaħdem favur aktar trasparenza (dment li l-minuri ma 

jiġix identifikat): "dak li għidt hu li l-unika bażi għal imħallef tal-familja li jgħid li l-ġenitur 

ma jistax jagħmel dan hu jekk se jkun ta' dannu għall-minuri u dan jeħtieġ evidenza xierqa, 

mhux sempliċiment spekulazzjoni, u jekk il-ġustifikazzjoni biex dan jieqaf hija li tipprevjeni 

li l-persuni jiġu kkritikati, li mhijiex kwistjoni għall-qorti tal-familja, jekk hija diffammatorja, 

għandhom isibu rimedju minn xi mkien ieħor, iżda aħna m'għandniex inkunu qed nipproteġu 

lill-uffiċjali pubbliċi, il-ħaddiema soċjali, l-esperti, l-imħallfin, mill-kritika lanqas jekk din 

tkun qawwija u diretta ħafna". Fil-bidu tal-2014, huwa ħareġ gwida li tgħid li ħafna aktar 

sentenzi jeħtieġu jiġu ppubblikati (is-sentenza tiegħu [...], li riedha tkun ferm komprensiva, 

ġiet iċċirkolata fost l-imħallfin tal-familja kollha u lil għadd kbir ta' organizzazzjonijiet oħra 

inklużi l-aġenziji tal-awtoritajiet lokali).  Hemm website miftuħa b'aċċess liberu magħrufa 

bħala BAILII (British and Irish Legal Information Institute) li hija parti minn netwerk 

internazzjonali, fejn jiġu ppubblikati s-sentenzi. Din hija mezz ta' komunikazzjoni lill-bqija 

tad-dinja u biex issolvi l-problema li l-ġurnalisti mhumiex fil-qorti (l-aktar minħabba 

raġunijiet finanzjarji: il-gazzetti ma jistax ikollhom ġurnalist isegwi l-proċedimenti għal kull 

każ). 

 

Madankollu, fir-rigward tal-allegati diffikultajiet fl-aċċess għad-dokumenti minn xi 

petizzjonanti, Sir James irrifjuta b'mod ċar ħafna dawn l-allegazzjonijiet kollha:  dan 



 

CR\1092729MT.doc 11/17 PE572.945v01-00 

 MT 

sempliċiment ma jsirx u ma jistax isir peress li l-partijiet huma intitolati għall-aċċess għad-

dokumenti fil-każijiet tagħhom stess.  

 

Problema oħra enfasizzata mill-Family Rights Group: l-għażla taż-żmien tal-proċedimenti ta' 

kura. Ladarba jkunu bdew proċedimenti tal-kura hemm rekwiżit statutorju ġdid biex il-

proċedimenti jitlestew fi żmien 26 ġimgħa. Konsegwentement qraba li jippreżentaw ruħhom 

tard jistgħu jiġu esklużi sempliċiment minħabba r-rekwiżit proċedurali biex jintlaħaq iż-żmien 

ta' 26 ġimgħa, aktar milli minħabba n-nuqqas tagħhom ta' adegwatezza. Is-26 ġimgħa jistgħu 

jiġu estiżi "fejn meħtieġ biex jiġu solvuti proċedimenti b'mod ġust" u l-President tal-Qorti tal-

Appell ikkonferma li qraba li jippreżentaw ruħhom tard jistgħu jkunu raġuni leġittima għal 

estensjoni tal-limitu ta' żmien, iżda xi mħallfin għadhom jieħdu l-ħin tagħhom biex jestenduh.   

L-aħħar kwistjoni li tqajmet kienet dwar ir-revoka proposta tal-Att dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem 1998 u r-raġunijiet legali għal adozzjoni mingħajr kunsens tal-ġenituri.  Dan l-Att 

jirreferi għall-KEDB u jiddikjara li huwa "illegali għal kwalunkwe awtorità pubblika (inklużi 

l-qrati u l-awtoritajiet lokali li jiddeċiedu dwar minuri f'riskju) li jaġixxu b'mod li jkun 

inkompatibbli ma' dritt mill-konvenzjoni". Dan jinkludi d-dritt għal smigħ xieraq u d-dritt 

għar-rispett tal-ħajja tal-familja għall-minuri. Jekk dan l-Att jiġi mħassar, dawn l-Artikoli ma 

jibqgħux iservu ta' bażi għat-teħid ta' deċiżjonijiet fi qrati jew awtoritajiet lokali. Dan se jkollu 

implikazzjonijiet serji għad-drittijiet tal-bniedem tal-minuri u l-familji.  Pereżempju: 

deċiżjonijiet dwar tqegħid fit-tul ta' minuri fil-kura – b'mod partikolari jekk l-ewwel nett 

għandhomx jiġu kkunsidrati għażliet tal-familja qabel ma jirreferu għal tqegħid barra mill-

familja u r-raġunijiet li ma jkunx hemm kunsens għal adozzjoni – li "l-benesseri tal-minuri 

jeħtieġ dan" (t.52(1)B) l-Att dwar it-Tfal u l-Adozzjoni 2002), li, mingħajr referenza għal 

dawn l-Artikoli, jista' jiġi interpretat b'mod soġġettiv ħafna.  

 

Il-kwistjoni tal-għajnuna legali tqajmet minn diversi kelliema. Il-ġenituri jew persuna 

b'responsabbiltà tal-ġenituri involuti fi proċedimenti ta' kura għandhom id-dritt għal għajnuna 

legali mhux ittestjata fuq il-mezzi u lanqas fuq il-merti u b'hekk jistgħu jiksbu parir mingħajr 

ħlas mingħand avukat ladarba l-awtorità lokali titlob ordni ta' kustodja jew ordni ta' 

protezzjoni ta' emerġenza. Madankollu, dan id-dritt awtomatiku għal għajnuna legali ma 

japplikax għal applikazzjoni minn ġenituri biex jirrevokaw ordni ta' kustodja. Ma hemm l-

ebda dritt għall-ġenituri li jkunu rappreżentati fil-proċess ta' adozzjoni. Il-ġenituri jeħtieġu 

jissodisfaw il-Legal Aid Agency skont il-merti tagħhom. Madankollu l-minuri huwa dejjem 

rappreżentat bħala parti separata. Julie Haines mill-kampanja Justice For Families taħdem 

bħala "konsulent legali" għal familji involuti fi proċedimenti ta' kura. Hija mhijiex imħarrġa 

bħala avukat iżda tista' tingħata permess mill-imħallef biex tgħin lill-familji u titkellem 

quddiem qorti. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet hija l-uniku appoġġ legali għall-ġenituri li ma 

jirċevux għajnuna legali għal appell, ħlief jekk il-qorti tippermetti appell sħiħ lill-appellant (u 

dan huwa biss il-każ meta dawn jistgħu jippruvaw li s-sitwazzjoni tagħhom tkun inbidlet 

b'mod sinifikanti jew jekk ikunu jistgħu jagħtu prova li l-imħallef kien żbaljat). 

Barra minn hekk, Florence Bellone u Sir James Munby esprimew dubju wkoll dwar il-kwalità 

tal-għajnuna legali mogħtija. Sir James ippropona li l-konsulati joffru liċ-ċittadini tagħhom 

lista ta' avukati tajbin tal-familja li jifhmu bis-sħiħ ir-ramifikazzjonijiet f'termini tal-proċess ta' 

adozzjonijiet barranin transnazzjonali. 

 

Meta tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' kif għandhom jiġu ttrattati kawżi li jinvolvu familji 

barranin, Sir James Munby l-ewwel semma l-importanza tal-konformità mal-Konvenzjoni 

ta' Vjenna dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari (1963).  Huwa jqis li spiss ħafna kien hemm 

nuqqas ta' konformità ma' din il-Konvenzjoni fir-Renju Unit u jiddikjara li f'kull każ 
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b'element barrani, inkluż iżda mhux limitat għall-Ewropa, jeħtieġ li qabel kollox jiġu 

informati l-awtoritajiet konsulari, sakemm il-familja barranija ma tirrifjutax. Minħabba l-

konsegwenzi, jekk xi rappreżentanti barranin, bħala kwistjoni konsulari, iridu jkunu preżenti 

fil-qorti, allura huma għandhom jingħataw il-permess jagħmlu dan sakemm ma jkunx hemm 

xi raġuni tajba ħafna li ma tippermettihx.  Madankollu, ir-rappreżentanti tal-awtoritajiet 

diplomatiċi tal-Latvja u tal-Bulgarija fir-Renju Unit qalu lill-MEPs li ta' spiss huma jkunu 

informati tard wisq matul il-proċedimenti biex ikunu verament effiċjenti.  

 

Rigward it-trasferiment ta' ġurisdizzjoni, huwa tenna li l-prinċipju fundamentali fir-

Regolament Brussell IIa li jagħti ġurisdizzjoni lill-qorti hija r-residenza abitwali, u mhux in-

nazzjonalità. Għalhekk, l-ewwel mistoqsija li l-qorti għandha tittratta fil-bidu nett tal-

proċedimenti ta' kura hija r-residenza abitwali, biex tiddetermina jekk il-qrati Ingliżi 

għandhomx ġuriżdizzjoni jew le. 

Huwa enfasizza li l-kwistjoni ta' trasferiment ta' ġurisdizzjoni skont l-Artikolu 15 tar-

Regolament Brussell IIa u l-kwistjoni jekk il-qorti ta' Stat Membru ieħor hijiex attrezzata 

aħjar biex tittratta l-każ għandha tiġi kkunsidrata mill-qorti Ingliża sa mill-bidu nett tal-

proċedimenti ta' kura. Skont Sir James, dan l-Artikolu huwa ħafna aktar spiss użat mill-

imħallfin Ingliżi milli minn qrati ta' Stati Membri oħra. Il-konsegwenza prattika tat-

trasferiment ta' każ lill-awtoritajiet barranin huwa li jipprevjeni l-adozzjoni. 

 

Fl-aħħar nett, b'kunsiderazzjoni tad-"dijarkija [fil-liġi tal-familja] b'bosta dispożizzjonijiet 

paralleli" stabbiliti b'taħlita ta' sistemi ta' Brussell u ta' The Hague, huwa jkun kompletament 

favur il-prinċipju ġenerali ta' rieżami kontinwu u aġġornament taż-żewġ sistemi.  

Fil-każijiet li jinvolvu familja barranija quddiem qorti Ingliża1, Sir James Munby insista fuq 

xi kriterji li jeħtieġu jiġu partikolarment ikkunsidrati mis-servizzi soċjali u mill-imħallef. Il-

liġi tal-adozzjoni Ingliża tirrikjedi li l-imħallef jikkunsidra lista statutorja ta' kriterji: l-età tal-

minuri, l-isfond tal-minuri u l-bqija, magħrufa bħala l-lista ta' kontroll tal-benesseri.  Din il-

lista tmur lura għall-1988 meta l-Att dwar it-Tfal attwali kien qed jiġi adottat; ġiet mibdula 

kemxejn fl-Att dwar l-Adozzjoni (2002) iżda l-materjal bażiku issa pjuttost għadda żmienu. 

Skont Sir James, partijiet minn din il-lista jorbtu mal-każ ta' minuri barrani. Dwar dan il-punt 

speċifiku, huwa rrefera għall-ġudizzju tiegħu fejn qal li "Ma jistax jiġi enfasizzat biżżejjed li l-

qorti f'tali każ teħtieġ tagħti l-aktar kunsiderazzjoni bir-reqqa, kif għandu jagħmel it-tutur tal-

minuri u x-xhieda professjonali l-oħrajn kollha, b'mod partikolari għal dawk il-partijiet tal-

lista ta' kontroll li jiffokaw l-attenzjoni, b'mod espliċitu jew impliċitu, fuq l-isfond nazzjonali, 

kulturali, lingwistiku, etniku u reliġjuż tal-minuri. Barra minn hekk, għandu dejjem jiġi 

mfakkar li, fil-kuntest ta' tali fatturi, il-lista ta' kontroll teżiġi eżami tal-effett probabbli fuq il-

minuri tul ħajtu wara li ma jibqax membru tal-familja oriġinali tiegħu. Sempliċiment kliem 

fieragħ għal tali kwistjonijiet ma jkunx biżżejjed. L-approċċ, kemm tax-xhieda kif ukoll tal-

imħallef, jeħtieġ ikun rigoruż, analitiku u motivat kif xieraq, filwaqt li qatt ma jintesa l-fatt li 

l-adozzjoni hija permissibbli biss bħala "l-aħħar għażla" u biss jekk analiżi komprensiva taċ-

ċirkostanzi tal-minuri f'kull aspett – inkluż l-isfond nazzjonali, kulturali, lingwistiku, etniku 

u reliġjuż – iwassal lill-qorti għall-konklużjoni li r-rekwiżiti imperattivi tal-benesseri tal-

minuri jiġġustifikaw l-adozzjoni."2 

                                                 
1 Ara wkoll § 5.3 tar-rapport "Adoption without consent (Adozzjoni mingħajr kunsens)", Claire Fenton-Glynn, 

Parlament Ewropew, 2015, p. 36 
2 § 105 of Re N: [2015] EWCA Civ 1112 Tista' ssir ukoll referenza għal parti oħra tal-istess sentenza: § 50.

 "It-tqegħid f'foster huwa f'familja Ingliża. Ir-riżultat spjaċevoli ġie nnutat mill-Imħallef Bellamy (Re J 

and E, para 17): "[…] it-tqegħid mhuwiex qbil kulturali u l-minuri 'għaldaqstant qed jitgħallmu u jifhmu l-Ingliż 

biss mal-carers attwali tagħhom'. Waħda mill-aktar konsegwenzi ta' tħassib ta' dan hija li l-omm u l-bniet ma 
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L-MEPs ġew informati wkoll mir-rappreżentanti tal-Latvja u tal-Bulgarija li huwa 

fundamentali li meta jiġu mnedija proċedimenti ta' kura wieħed iqis l-aspettattivi kulturali tal-

ġenituri minn uliedhom (pereżempju: f'liem età persuna minuri hija meqjusa matura biżżejjed 

biex titħalla d-dar waħedha eċċ...). Huma jinsistu fuq l-importanza ta' komunikazzjoni tajba u 

t-trasparenza fir-rigward tal-azzjonijiet ippjanati (pereżempju: jidher li l-awtoritajiet lokali 

mhux dejjem kienu ġew informati meta s-servizzi soċjali tar-Renju Unit kienu qed 

jinvestigaw il-ħtieġa għal proċedimenti ta' kura f'pajjiż barrani). 

 

Konklużjonijiet  

 

Ta' min jinnota li kif ifakkar Sir James Munby "ħadd għadu ma rnexxielu jipperswadi la lill-

Qorti fi Strasburgu u lanqas lill-QtĠ-UE li l-liġi tal-adozzjoni domestika tagħna mhijiex 

konformi la mal-Konvenzjoni u lanqas mal-Karta." Madankollu l-għadd ta' adozzjonijiet 

mingħajr kunsens fir-Renju Unit meta mqabbla mal-Istati Membri l-oħra u l-kwistjonijiet 

enfasizzati mill-petizzjonanti qajmu xi tħassib.  
 

Anki jekk il-Membri tad-delegazzjoni jaqblu li, f'każijiet fejn il-kustodja eventwalment 

teħtieġ titneħħa mill-ġenituri bijoloġiċi għall-aħjar interess tal-minuri, it-tqegħid għall-

adozzjoni huwa soluzzjoni aktar sostenibbli minn perjodu indefinit ta' kura temporanja; huma 

jqisu, madankollu, li l-aħjar soluzzjoni b'mod awtomatiku hi meta l-minuri jkunu jistgħu 

jgawdu d-dritt tagħhom għall-ħajja tal-familja flimkien mal-ġenituri bijoloġiċi tagħhom.  

 

Julie Haines, Direttur tal-Justice for Families tqis li "jekk pajjiżi oħra Ewropej jistgħu 

jagħmlu pjanijiet differenti għall-minuri, allura anki r-Renju Unit jista' jagħmel dan" u 

Florence Bellone tikkunsidra li "l-istabbiltà artifiċjali li dawn il-minuri se jirċievu mill-kura 

u mill-adozzjoni qatt mhu se tikkumpensa, speċjalment fuq medda twila ta' żmien, għall-

qerda tal-familja tagħhom permezz ta' bomba legali." 

Il-pubblikazzjoni, f'Lulju 2014, mid-Dipartiment Brittanniku tal-Edukazzjoni tal-linji gwida 

għall-awtoritajiet lokali, il-ħaddiema soċjali, il-maniġers tas-servizzi u l-avukati tas-servizzi 

tal-minuri, bit-titolu "Ħidma ma' awtoritajiet barranin: każijiet ta' protezzjoni ta' minuri u 

ordnijiet ta' kustodja", tindika li l-awtoritajiet nazzjonali huma familjari mal-kwistjonijiet 

relatati ma' proċedimenti ta' kura li jinvolvu familji mhux nazzjonali.  

Fir-Renju Unit hemm għadd kbir ta' mħallfin u awtoritajiet lokali involuti fi proċedimenti ta' 

kura u xi wħud minnhom huma iktar informati dwar din il-kwistjoni minn oħrajn. Madankollu 

Sir James Munby għadu ottimist dwar il-possibbiltajiet ta' approċċ aktar komprensiv u jqis li 

"l-messaġġ qed jasal".  

Rakkomandazzjonijiet 

Għall-kunsiderazzjonijiet t'hawn fuq, u filwaqt li jitqies li l-aħjar interess tal-minuri fuq 

perjodu qasir, medju u twil jeħtieġ jibqa' ta' importanza kbira f'kull tip ta' proċediment ta' 

kura, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-awtoritajiet responsabbli u lill-Kummissjoni 

jieħdu nota tar-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

 

                                                                                                                                                         
jistgħux jitkellmu ma' xulxin meta jiltaqgħu ħlief permezz ta' interpretu." Fi kwalunkwe ċirkostanza li ħolqot il-

ħtieġa għal intervent mill-Istat fil-ħajja ta' din il-famija, u jkun xi jkun il-livell tal-involviment tagħha fil-

proċess, huwa kważi insopportabbli li wieħed jipprova jimmaġina xi tħoss omm li mhijiex kapaċi tkellem lil 

uliedha ż-żgħar bil-lingwa tagħha stess."  
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1. Il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni lejn il-petizzjonijiet rilevanti u jfakkar fl-istandards 

internazzjonali, b'mod partikolari l-Artikoli 8 u 20 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal 

tan-NU, filwaqt li jissottolinja l-obbligu tal-gvernijiet li jipproteġu l-identità tat-tfal, inklużi r-

relazzjonijiet familjari tagħhom; 

2. Il-Kumitat jixtieq jiġbed l-attenzjoni għal dikjarazzjoni mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 

tal-Bniedem f'Y v ir-Renju Unit (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, para 134: "ir-rabtiet 

familjari jistgħu jinqatgħu biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna u […] għandu jsir minn kollox 

sabiex jinżammu r-relazzjonijiet personali u, fejn xieraq, biex il-familja 'tinbena mill-ġdid'. 

Mhuwiex biżżejjed li wieħed juri lill-minuri li huwa jista' jitqiegħed f'ambjent li jkun ta' 

benefiċċju akbar għat-trobbija tiegħu. Madankollu, meta ż-żamma tar-rabtiet familjari tkun ta' 

ħsara għas-saħħa u l-iżvilupp tal-minuri, il-ġenitur ma jkunx intitolat, taħt l-Artikolu 8, li 

jinsisti li dawn ir-rabtiet għandhom jinżammu"; 

3. Il-Kumitat jixtieq jiġbed l-attenzjoni għal-Linji Gwida għall-Kura Alternattiva tat-Tfal 

mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fir-riżoluzzjoni tiegħu A/RES/64/142 bħala 

punt ta' referenza essenzjali għal dawk li jfasslu l-politika u l-professjonisti li jittrattaw 

kwistjonijiet l-indukrar tat-tfal; 

4. Għandu jitqies id-dritt tat-tfal li jinstemgħu fi proċedimenti ċivili li jaffettwawhom, kif inhu 

minqux fil-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; 

5. Il-qrati tal-familja nazzjonali għandom sistematikament jimplimentaw il-Konvenzjoni ta' 

Vjenna tal-1963 dwar ir-Relazzjonijiet Konsulari, kif ukoll fl-Artikoli 15 u 55 tar-Regolament 

KE Nru 2201/2003 (Brussell IIa) fl-istadju l-aktar bikri tal-proċedimenti ta' kura tal-minuri u 

jiżguraw li l-ambaxxati jew ir-rappreżentazzjonijiet konsulari jkunu informati immedjatament 

fil-ħin bil-każijiet li jinvolvu liċ-ċittadini tagħhom, sabiex mill-bidu nett jinfetaħ il-bieb għall-

possibbiltà ta' trasferiment tal-ġurisdizzjoni nazzjonali. Għandhom jingħataw linji gwida 

speċifiċi dettaljati sabiex dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implimentati b'mod aktar effiċjenti; 

6. Jistieden lill-awtoritajiet rilevanti ta' Stat Membru li jibgħat ħaddiema soċjali fi Stat 

Membru ieħor fil-qafas ta' investigazzjoni ta' adozzjoni biex jinfurmaw kif dovut lill-

awtoritajiet lokali hemmhekk;  

7. Il-Membri jqisu l-fatt li t-tfal jitpoġġew f'sitwazzjoni inċerta fejn hemm ir-riskju ta' 

soġġorni twal f'ċentri ta' foster care jew fejn diversi soġġorni qosra f'familji differenti 

jingħaqdu huwa ferm ‘l bogħod minn ideali u jista' jkun ta' dannu għall-iżvilupp tat-tfal; 

8. Il-Kumitat jinnota kemm iċ-ċifri għoljin ta' adozzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri fir-

Renju Unit, u jfakkar li proċedura għandha titqies bħala eċċezzjoni; Il-Membri jwissu kontra 

r-riskju tal-possibbiltà ta' inugwaljanzi fit-trattament globali tal-proċedimenti ta' kura tal-

minuri; minħabba d-differenzi fl-għarfien espert u l-prattiki mis-servizzi soċjali u awtoritajiet 

lokali differenti involuti fil-pajjiż;  

9. Il-Kumitat jisħaq fuq il-fatt li għadd kbir u allarmanti tal-adozzjonijiet kollha fir-Renju Unit 

fl-2014 kienu adozzjonijiet mingħajr il-kunsens tal-ġenituri. Hu jenfasizza li l-adozzjoni 

mingħajr il-kunsens tal-ġenituri għandha tiġi deċiża biss meta ma jkun hemm ebda 

alternattiva oħra, filwaqt li jrid jiġi vvalutat l-aħjar interess tat-tfal fuq bażi individwali, u d-

dritt tat-tfal li jinstemgħu jrid jiġi rrispettat; 
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10. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq aktar riċerka dwar l-impatt psikoloġiku ġenerali tal-

adozzjoni fuq it-tfal, f'paragun ma' li dawn jibqgħu mal-familji bijoloġiċi, sabiex jiġi vvalutat 

kif xieraq l-impatt tal-adozzjonijiet fis-soċjetà għat-tul ta' żmien qasir, medju u twil, u b'mod 

partikolari fuq it-tfal involuti;  

11. Aktar riżorsi, attenzjoni u politiki xierqa għandhom ikunu ddedikati għall-prevenzjoni ta' 

proċedimenti ta' kura permezz ta' proċeduri ta' monitoraġġ u ta' twissija bikrija u l-għoti ta' 

appoġġ xieraq għall-familji; għandhom jiġu allokati riżorsi mmirati għal dan l-għan sabiex 

jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għal ħajja familjari stabbli fiż-żoni u l-komunitajiet 

vulnerabbli b'introjtu aktar baxx, anqas riżorsi u riskju akbar ta' esklużjoni soċjali; 

12. L-istrutturi ta' appoġġ għall-familji għandha jittejbu; għalhekk, il-Kummissjoni tista' 

tikkofinanzja organizzazzjonijiet mhux governattivi li jipprovdu assistenza liċ-ċittadini tal-UE 

li jgħixu ma' familthom fi Stat Membru ieħor u li jirrikjedu għajnuna addizzjonali fil-

kooperazzjoni tagħhom mas-servizzi għall-benessri tat-tfal u mal-awtoritajiet lokali; 

13. L-awtoritajiet għandhom jiżguraw li l-kwalità tas-servizzi soċjali ma tbatix mit-tnaqqis 

baġitarju implikat minn miżuri ta' awsterità (pereżempju ż-żieda ta' fajls li għandhom jiġu 

pproċessati f'medja minn kull ħaddiem soċjali jista' jkollha effetti negattivi fuq il-kapaċità ta' 

valutazzjoni tajba ta' każijiet individwali) u li d-deċiżjonijiet dwar il-proċedimenti li jinvolvu 

l-kustodja għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe pressjoni legali u politika eċċessiva, 

filwaqt li m'għandhomx jiġu affettwati minn kwalunkwe interess finanzjarju ta' partijiet 

privati, bħall-aġenziji ta' adozzjoni; 

14. Il-Membri jqisu l-fatt li l-ammonti ogħla ta' fajls biex jiġu trattati mill-ħaddiema soċjali 

jiġġenera eżami inqas eżawrjenti ta' każijiet individwali, u dan flimkien ma' restrizzjonijiet ta' 

ħin u r-responsabbiltà penali possibbli f'każ ta' sejbien ta' negliġenza meta t-tfal jitħallew mal-

ġenituri bijoloġiċi tagħhom, jista' jagħti spinta għal tendenza lejn l-adozzjoni meta l-ħaddiema 

soċjali jieħdu d-deċiżjonijiet; 

15. Il-ħaddiema soċjali u uffiċjali pubbliċi oħra, bħal aġenti tal-pulizija, li jkunu involuti fil-

proċedimenti ta-kustodja tal-minuri, kif ukoll l-avukati kkonċernati, għandhom jingħataw 

biżżejjed riżorsi u aktar taħriġ biex jitrattaw każijiet dwar il-kwistjoni speċifika tal-adozzjoni 

mingħajr il-kunsens tal-ġenituri fil-pajjiż kollu, sabiex tkun żgurata l-armonizzazzjoni tal-

kriterji u l-proċedimenti, speċjalment fejn huma kkonċernati familji mhux mir-Renju Unit; 

16. Il-Kumitat jixtieq jiġbed l-attenzjoni lejn ir-riskju ogħla ta' interpretazzjoni soġġettiva tar-

raġunijiet għal deċiżjonijiet għal adozzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri li tista' tirriżulta 

minn revoka tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Bniedem 1998; il-KEDB (jiġifieri d-dritt tal-minuri 

għal proċess ġust u d-dritt għar-rispett tal-ħajja tal-familja) ma tibqax isservi ta' bażi għat-

teħid ta' deċiżjonijiet fi qrati jew awtoritajiet lokali; 

17. Għandhom jingħataw aktar skemi għall-għajnuna legali komprensivi u mingħajr ħlas, 

b'konsulenza legali indipendenti u rappreżentanza sa mill-bidu tal-proċedimenti ta' kura u 

matulhom bl-għan li jiġi evitat kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni soċjoekonomika;  il-

Kumitat jistieden lill-Istati Membri jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-qraba, ċittadini ta' Stat 

Membru ieħor li jkunu involuti fil-proċess, inkluż il-provvediment ta' assistenza legali, l-

involviment ta' konsulent legali u l-gruppi tad-drittijiet tal-familja, l-aċċess għal interpretu kif 

ukoll informazzjoni f'waqtha u d-dokumenti rilevanti kollha dwar is-smigħ tal-minuri; 
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18. Il-Kumitat iqis li huwa fundamentali li l-ġenituri jifhmu l-konsegwenzi f'kull mument u 

f'kull stadju tal-proċedimenti. Dan jinkludi li jiġu infurmati fi żmien dovut jekk is-servizzi 

soċjali jkollhom l-intenzjoni jagħtu bidu għal proċedimenti ta' adozzjoni; l-ebda dokument 

m'għandu jiġi ffirmat qabel dawn jifhmu l-implikazzjonijiet tiegħu, u b'mod partikolari f'dak li 

jirrigwarda kunsens għal adozzjoni;  

19. L-awtoritajiet nazzjonali u l-organizzazzjonijiet karitattivi involuti fil-proċedimenti ta' 

kura għandhom jiżguraw li l-ġenituri jkunu infurmati aħjar mill-bidu nett tal-proċedimenti 

b'appoġġ adegwat għall-ġenituri b'diżabilitajiet fil-litteriżmu, inkluż billi jipprovdu lilhom 

kollha spjegazzjonijiet rigward il-proċeduri legali kollha li se jiffaċċjaw, id-deċiżjonijiet li 

jistgħu jittieħdu fir-rigward tal-ġejjieni tal-minuri u, jekk ikun il-każ, il-konsegwenzi ta' dawn 

id-deċiżjonijiet, speċjalment f'każijiet relatati mat-Taqsima 20 tal-Att dwar it-Tfal 1989;  

20. Fil-każ ta' ġenituri li l-ewwel ilsien tagħhom ma jkunx l-Ingliż, jeħtieġ jiġi żgurat l-għoti 

tat-tagħrif meħtieġ kollu dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu u l-konsegwenzi tagħhom 

bil-lingwa tagħhom, jew b'lingwa li huma jifhmu kompletament; bħala l-ewwel pass lejn din 

il-mira, is-servizz ta' għajnuna bit-telefon għandu jkun disponibbli b'diversi lingwi meta 

possibbli;  

21. F'dak li jikkonċerna t-Taqsima 20, għandhom jiġu applikati miżuri adegwati biex jiġi 

evitat li din il-miżura temporanja maħsuba li ntlaħaq ftehim dwarha b'mod volontarju mill-

ġenituri bijoloġiċi, bl-għan li tipprovdi opportunitajiet oħra u li l-minuri jirritorna f'ċirkostanzi 

aħjar tal-familja, tispiċċa ddur kontra l-unità tal-familja u tqanqal il-proċediment mhux 

mixtieq ta' tqegħid għal adozzjoni; 

22. Il-Membri jqisu li f'sitwazzjonijiet ta' tqegħid f'foster care, u aktar u aktar f'każijiet 

volontarji tat-Taqsima 20, għandu jkun id-dritt tal-ġenituri, u x'aktarx li jkun ta' benefiċċju 

għall-awtostima tal-minuri, li dawn ikollhom l-opportunità li jkollhom grad minimu ta' kuntatt 

matul it-tqegħid, sabiex ikunu kapaċi juru lill-minuri li ma ġewx abbandunati, iżda li, għall-

kuntrarju, il-ġenituri qegħdin jagħmlu minn kollox biex jiksbu lura l-kustodja tagħhom; 

23. Il-Kumitat jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kwalità tal-laqgħat bejn il-ġenituri u t-tfal 

tagħhom u biex jagħmlu sforzi sabiex jiżguraw li l-persuni kollha kkonċernati jifhmu bis-sħiħ 

in-negozjati u ż-żjarat parentali li jkunu qed isiru; 

24. Il-qafas ta' żmien tal-proċedimenti ta' kura tal-minuri (bħalissa massimu ta' 26 ġimgħa) 

għandu jiġi kkunsidrat bħala minimu sabiex jippermetti t-trattament adegwat ta' kull każ u 

biex jiżgura li ż-żewġ ġenituri u alternattivament il-qraba tal-minuri jew ħbieb tal-familja 

ikunu ngħataw biżżejjed żmien biex iressqu proposti (dwar min jista' jieħu ħsieb lilll-minuri, 

pereżempju) jew kwalunkwe tibdil meħtieġ li, pereżempju, jista' jippermettilhom japplikaw 

bħala persuni li jieħdu ħsieb lill-minuri fiż-żmien dovut, qabel ma tiġi ddikjarata l-adozzjoni 

definittiva; il-Kumitat huwa tal-fehma li, b'kont meħud tal-irriversibilità tal-proċedimenti tal-

adozzjoni, il-limitazzjoni taż-żmien attwali twassal għal deċiżjonijiet prematuri u tnaqqas l-

għażliet effettivi bħalma hija soluzzjoni temporanja jew permanenti fi ħdan il-familja estiża;  

25. Il-Kumitat jappella lill-Istati Membri biex lill-vittmi ta' vjolenza domestika, alkoħol jew 

abbuż tad-droga, li wliedhom jittiħdulhom, jagħtuhom id-dritt li jingħataw opportunità ġusta 

biex jirkupraw kompletament qabel ma l-qorti tieħu deċiżjoni finali favur l-adozzjoni; 

26. L-awtoritajiet involuti fi proċedimenti ta' kura għandhom jiżguraw li l-ġenituri li kienu 
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sfaw vittmi ta' vjolenza domestika, sew bħala minuri jew bħala adulti, jiġu appoġġjati. . Fl-

ebda każ il-vittmi ta' vjolenza domestika m'għandhom jiġu awtomatikament ikkunsidrati 

bħala li huma f'riskju partikolari li jikkawżaw ħsara emozzjonali futura lill-uliedhom; 

kwalunkwe tip ta' vittimizzazzjoni mill-ġdid billi titneħħielhom permanentement il-kustodja 

tat-tfal għandu jiġi evitat, b'mod partikolari fil-każ ta' nisa maltrattati; 

27. Is-servizzi soċjali għandhom jiżguraw l-identifikazzjoni minn qabel ta' familji foster 

potenzjali mill-istess oriġini kulturali bħall-minuri li jkun se jitqiegħed f'kura, u għandhom 

jiffavorixxu tali tqabbil fl-aħjar interesstal-minuri, peress li dan għandu jkun kapaċi jżomm u 

jikkomunika regolarment bil-lingwa materna tiegħu; il-każ drittijiet ta' żjarat għandu jkun 

garantit biex il-ġenituri bijoloġiċi, -, u kwalunkwe ostaklu eżistenti bi drittijiet ta' viżitazzjoni 

tal-ġenituri bijoloġiċi li jsiru f'lingwa komuni tagħhom għandhom jitneħħew; 

28. Għandha tingħata prijorità lil soluzzjonijiet li jippermettu lill-aħwa jibqgħu flimkien; jekk 

soluzzjoni bħal din ma tkunx possibbli, għandha tiġi stabbilita kull miżura possibbli biex tiġi 

evitata s-separazzjoni totali tal-aħwa; 

29. Monitoraġġ u evalwazzjoni trawwem jew l-adozzjoni ta' familji li għandu jsir ukoll, mis-

servizzi soċjali, mhux biss qabel il-wasla tat-tfal iżda wkoll l-integrazzjoni tagħhom fl-

ambjent il-ġdid għandu jiġi evalwat wara; 

30. Il-Kumitat jixtieq jippromwovi l-linji gwida abbozzati mill-Kummissjoni dwar "il-

koordinazzjoni u l-kooperazzjoni f'sistemi integrati għall-protezzjoni tal-minuri"1 li 

għandhom jiġu kkunsidrati f'kull stadju tal-proċedimenti ta' kura mis-servizzi kollha involuti; 

31. Għandha tinġabar statistika rilevanti sabiex toffri ħarsa ġenerali aħjar tal-kwistjonijiet 

relatati mhux biss ma' adozzjonijiet mingħajr kunsens u każijiet binazzjonali iżda anke b'mod 

aktar ġenerali mal-liġi tal-familja, inkluża diżaggregazzjoni, kemm f'termini ta' livelli ta' 

introjtu, kif ukoll jekk dawn jinkludux dimensjoni transnazzjonali jew le, li tippermetti ħarsa 

ġenerali aħjar tas-sitwazzjoni u t-tendenzi kollha, kif ukoll paraguni bejn l-Istati Membri tal-

UE; 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

