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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1031/2011, imressqa minn Luigi Coda, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar ir-rikonoxximent ta’ sentenzi ċivili fil-qasam tal-liġi dwar il-familja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni telenka ċerti problemi fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ deċiżjoni ta’ divorzju 
Ingliża fl-Italja. Il-Petizzjonant iqis li d-dritt tiegħu għall-ġustizzja ġie miksur u jitlob għall-
armonizzazzjoni tal-dritt tal-familja transkonfinali fl-UE sabiex jissaħħu l-progress u l-
ġustizzja fl-UE b’tali mod li ħafna tbatija tiġi evitata fil-futur għat-tfal u l-ġenituri Ewropej.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Jannar 2012. 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-petizzjonant li jgħix fl-Italja, iqajjem ċertu tħassib dwar l-applikazzjoni fl-Italja ta’ sentenza 
ta’ divorzju Ingliża, u b’mod partikolari li tikkonċerna l-parti tad-deċiżjoni relatata mal-
“obbligu alimentari” għaż-żewġt itfal tiegħu li jgħixu fl-Ingilterra ma’ ommhom. 

L-osservazzjoni tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni wieġbet lill-petizzjonant dwar li possibbiltà ta' tnaqqis tal-“obbligu 
alimentari” mill-ammont totali tal-persuna taxxabbli taħt il-petizzjoni Nru 0627/2008 li l-
petizzjoannt jirreferi għaliha. 
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L-ewwel nett, għandu jiġi nnutat li l-liġi sostantiva dwar il-familja taqa’ taħt il-kompetenza 
tal-Istati Membri u l-istrumenti Ewropej armonizzaw biss l-aspetti tal-liġi privata 
internazzjonali relevanti għas-sitwazzjonijiet transkonfinali.  

Fir-rigward tal-armonizzazzjoni tad-dritt transkonfinali tal-familja fl-UE, diġà hemm 
strumenti Ewropej li jittrattaw il-kwistjonijiet transkonfinali tal-familja.  Ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ 
responsabbiltà tal-ġenituri1 jirrappreżenta l-liġi ewlenija tal-familja tal-UE fil-qasam tal-liġi 
dwar il-familja relatata mat-tfal. Huwa limitat għal regoli komuni dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi eżistenti fi Stat Membru ieħor. Hemm ukoll ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-
liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji 
relatati ma’ obbligi ta’ manteniment.  Ir-Regolament huwa applikat għall-applikazzjonijiet ta’ 
manteniment transkonfinali li jiġu mir-relazzjonijiet tal-familja u jiżgura l-irkupru effettiv u 
ta’ malajr tal-manteniment. 

Barra minn hekk, żewġ proposti leġiżlattivi reċenti relatati mar-rikonoxximent reċiproku ta’ 
sistemi ta’ proprjetà matrimonjali u mal-konsegwenzi tal-proprjetà ta’ sħubijiet irreġistrati ġew 
adottati mill-Kummissjoni f'Marzu 20112. Il-proposti attwalment għaddejjin minn negozjati. 
Dawn l-inizjattivi fihom regoli għall-ġurisdizzjoni, għal-liġi applikabbli, u għar-rikonoxximent 
u l-infurzar.  Dawn għalhekk jittrattaw l-aspetti tal-liġi privata internazzjonali tal-konsegwenzi 
tal-proprjetà għal koppji miżżewġin u għal koppji li jkunu rreġistraw is-sħubija tagħhom.  L-
għan ta’ dawn il-proposti huwa li jagħmlu l-ħajja aktar faċli għan-numru dejjem jiżdied ta’ 
koppji internazzjonali meta r-relazzjoni tagħhom tintemm b’divorzju jew separazzjoni jew 
b’mewt ta’ membru mill-koppja.  

Konklużjoni

Għalkemm il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa għal inizjattivi li jirrigwardjaw is-
sitwazzjonijiet transkonfinali bħal dawk tal-petizzjonant, fl-istat attwali tal-affarijiet, kif 
spjegat hawn fuq, dawn ma jestendux biex jarmonizzaw id-definizzjonijiet ta’ termini bħall-
manteniment tat-tfal u l-alimenti. 
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