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Suġġett: Petizzjoni 1321/2010, imressqa minn Francisco José Rodriguez Rodriguez, 
ta’ ċittadinanza Spanjola, flimkien ma’ 45 firma oħra, dwar il-liġi tad-
divorzju fi Spanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindirizza l-konsegwenzi tad-divorzju fi Spanja, li huwa jgħid li huma 
estremament negattivi, partikolarment għat-tfal involuti, peress li m’hemmx dispożizzjonijiet 
għall-kustodja konġunta taħt il-liġi Spanjola, fatt li jwassal għal diskriminazzjoni abbażi tas-
sess bejn il-ġenituri. Huwa jitlob li tinbidel il-liġi dwar id-divorzju. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

L-awtur tal-petizzjoni huwa ċittadin Spanjol. Huwa jilmenta, fil-petizzjoni tiegħu, dwar il-
konsegwenzi negattivi tad-divorzju fi Spanja u, b’mod partikolari, l-effetti fir-rigward tat-tfal. 
Huwa jindika li ma jeżistux dispożizzjonijiet dwar ir-responsabilità konġunta tal-ġenituri 
għat-tfal wara d-divorzju tal-ġenituri, ħaġa li tagħti lok għal disrkiminazzjoni fir-rigward tal-
għoti tar-responsabilità lill-ġenituri. Huwa jqis ukoll li t-tqassim tal-beni bejn il-koppji 
divorzjati jsir b’mod inġust. Għaldaqstant, huwa jitlob li tinbidel il-liġi dwar id-divorzju. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 2201/2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar 
ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri 
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(imsejjaħ “Brussell IIa”) jikkostitwixxi l-bażi tal-ħolqien ta’ spazju legali komuni fil-liġi tal-
familja. Huwa għandu l-għan li jiffaċilita l-ħajja tal-koppji internazzjonali f’każ li ż-żwieġ 
tagħhom jitfarrak u li jsolvi l-kwistjonijiet tad-dritt taż-żjara f’sitwazzjonijiet transkonfinali. 
Huwa japplika fil-qasam tad-divorzju, is-separazzjoni legali u l-annullament taż-żwieġ u fil-
qasam tar-responsabilità tal-ġenituri. Huwa fih ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-ħtif 
tat-tfal. F’dawn l-oqsma, huwa jipprevedi dispożizzjonijiet li jippermettu li tiġi stabbilita l-
ġuriżdizzjoni tal-qrati, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi. Dan ilu applikabbli mill-1 
ta’ Marzu 2005. 

Madankollu, dan ir-Regolament ma jittratta la l-liġi sostantiva li tapplika għad-divorzju u 
lanqas il-liġi sostantiva li tapplika għar-responsabilità tal-ġenituri wara d-divorzju. Il-liġi 
applikabbli kemm għad-divorzju kif ukoll għar-responsabilità tal-ġenituri taqa’ taħt il-liġi 
nazzjonali ta’ kull Stat Membru. Hija r-responsabilità tal-Istati Membri li jistabbilixxu l-
kontenut tal-liġi applikabbli. 

Barra minn hekk, ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1259/2010 li jimplimenta kooperazzjoni 
msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali (imsejjaħ 
“Ruma III”) jippermetti lill-koppji internazzjonali jagħżlu l-liġi applikabbli għad-divorzju 
tagħhom. Madankollu lanqas dan ir-regolament ma fih dispożizzjonijiet tal-liġi sostantiva. 
Dawn id-dispożizzjonijiet jaqgħu taħt il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri. 

L-istess jista’ jingħad fir-rigward tar-regoli tat-tqassim tal-beni wara d-divorzju. Fil-fatt, il-
proposti leġiżlattivi reċenti adottati f’Marzu 2011 mill-Kummissjoni, rispettivament, fil-
qasam tar-reġimi matrimonjali (COM(2011) 126 finali) u fil-qasam tal-effetti patrimonjali ta’ 
sħubijiet reġistrati (COM(2011)127 finali) ma jipprevedux dispożizzjonijiet tal-liġi sostantiva 
dwar it-tqassim tal-beni li l-koppja tkun akkwistat tul il-ħajja tagħha flimkien. Dawn il-
proposti jarmonizzaw ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata fil-qasam tal-effetti patrimonjali 
taż-żwieġ u tas-sħubijiet reġistrati. Huma jistabbilixxu l-ġuriżdizzjoni kompetenti u l-liġi 
applikabbli f’każ li tintemm ir-relazzjoni ta’ koppja wara mewt, divorzju jew separazzjoni. 
Huma jipprevedu wkoll proċedura uniformi għar-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi li 
jkunu nqatgħu f’dan il-qasam. 

Konklużjoni

Fin-nuqqas ta’ regoli Ewropej fl-oqsma msemmija mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tqis li 
ma tistax tintervieni f’din il-kwistjoni. Huwa f’idejn il-petizzjonant li jieħu r-raġun tiegħu bid-
dritt u bil-fatti permezz ta’ rikors previst fil-liġi Spanjola u, fin-nuqqas ta’ dan, wara li jkun 
eżawrixxa l-mezzi ta’ rikors interni, iressaq il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem.


