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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0971/2011, imressqa minn Giuseppina Martinelli, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar it-titjib fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-qasam tal-liġi tal-
familja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob approċċ iktar professjonali min-naħa tal-membri tal-ġudikatura (avukati 
u mħallfin), fil-qasam tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-familja, b’mod partikolari fil-kawżi ta’ 
divorzju li sussegwentement jirriżultaw fl-għoti tal-kustodja tat-tfal. Il-petizzjonanta titlob 
ukoll li l-proċedura biex wieħed jikseb id-divorzju ma tibqax tieħu daqsekk fit-tul.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Il-petizzjonanta titlob għal sistema ta’ ġustizzja li tkun aktar adattata għall-ħtiġijiet tal-familji 
moderni. Hi tallega li l-Liġi Taljana Nru 54/2006, li tipprovdi għal responsabbiltà indaqs għat-
tfal miż-żewġ ġenituri (co-parenting) fil-każ li żwieġ jispiċċa, u ma tiġix applikata fil-prattika. 
Hija tipproponi taħriġ rilevanti għall-prattikanti legali, inklużi l-imħallfin, u tħeġġeġ biex l-
imħallfin tal-familja jinżammu responsabbli għal kull żball ġudizzjarju li jagħmlu. Il-
petizzjonanta tirrakkomanda l-medjazzjoni tal-familja bħala mezz alternattiv ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim jekk żwieġ jitkisser u tesprimi l-fehma li fl-Italja l-proċeduri tad-divorzju jieħdu 
wisq fit-tul. Il-kummenti konklużivi tagħha jirreferu għas-sit tagħha u għal ktieb intitolat 
‘Violated freedom’ (Ksur tal-Libertà), li fih hija tiddeskrivi l-każ tagħha.
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-liġi tal-familja tal-UE relatata mat-tfal hija limitata għal regoli komuni dwar il-ġurisdizzjoni 
u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi eżistenti fi Stat Membru ieħor. Ir-Regolament 
(KE) Nru 2201/20031 jirrappreżenta l-istrument legali ewlieni tal-UE f’dan il-qasam. L-għotja 
tad-drittijiet għall-kustodja tat-tfal u d-drittijiet għall-aċċess u l-arranġamenti għall-eżerċizzju 
tagħhom mhumiex irregolati mil-liġi tal-UE iżda mil-liġi nazzjonali, bħal-Liġi Taljana 
Nru 54/2006. Barra minn hekk, ir-raġunijiet u l-proċedura għall-kisba ta’ divorzju wkoll 
jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. Għalhekk huwa l-kompitu tal-leġiżlatura 
nazzjonali f’kull Stat Membru li tistabbilixxi r-regoli dwar il-kwistjonijiet li jaffettwaw il-
proċeduri tad-divorzju.

Konklużjoni

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa ġenerali li tintervjeni f’każijiet individwali ta’ ksur 
potenzjali tad-drittijiet li ma jkunux purament f’kuntest nazzjonali u ma jkollhom l-ebda rabta 
mal-liġi tal-UE. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, ma kienx possibbli 
li tiġi stabbilita rabta bejn il-kwistjonijiet stabbiliti fil-petizzjoni tal-liġi tal-UE. 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar 
ġurisdizzjoni, rikonoxximent u infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u 
kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1347/2000, 
ĠU L , 23.12.2003, p. 1.


