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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għan ta' din il-proposta għal regolament huwa li tistabbilixxi qafas legali ċar u komprensiv 
li jkopri r-regoli marbuta mal-liġi applikabbli, billi jippermetti lill-partijiet ċertu livell ta' 
awtonomija. Għalhekk, sal-lum, koppja 'internazzjonali' li tixtieq tiddivorzja hija suġġetta 
għar-regoli ta' kompetenza ġuriżdizzjonali tar-Regolament  tal-Kunsill (KE) Nru 2201/20031 
(imsejjaħ 'Brussell IIa') li jippermetti lill-konjuġi l-għażla bejn diversi kompetenzi alternattivi. 
Ladarba proċediment ta' divorzju jitressaq quddiem il-ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru, il-liġi 
applikabbli hija għalhekk determinata fuq il-bażi tar-regoli tal-kunflitt tal-liġijiet ta' dak l-
Istat. Madankollu, dawn ir-regoli nazzjonali tal-kunflitt tal-liġijiet huma differenti għalkollox. 
In-natura diversa ta' dawk ir-regoli tista' twassal għal għadd ta' problemi fir-rigward tad-
divorzji 'internazzjonali'. Minbarra n-nuqqas ta' sigurtà ġuridika, li jirriżulta mid-diffikultà 
għal dawk il-konjuġi biex jiddeterminaw liema liġi se tapplika għall-każ tagħhom, se jinħoloq 
ir-riskju li l-Kummissjoni tikkunsidra bħala riskju reali, ta' "l-għaġla lejn il-Qorti", espressjoni 
li tiddeskrivi s-sitwazzjoni fejn il-parti l-iktar infurmata mill-konjuġi se tipprova tagħżel l-
ewwel hi l-ġuriżdizzjoni li tħares l-iktar l-interessi tagħha. L-għan tal-proposta tal-
Kummissjoni huwa li jiġu limitati r-riskji u jiġu kkumpensati r-riskji msemmija hawn fuq, 
b'mod partikolari billi jkun possibbli li l-partijiet jagħżlu l-liġi applikabbli bi qbil komuni, u 
filwaqt li titqies ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament tal-21 ta' Ottubru 2008 dwar il-
proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 fir-
rigward ta' ġuriżdizzjoni u introduzzjoni ta' regoli dwar liġi applikabbli fi kwistjonijiet 
matrimonjali2. 

L-Artikolu 3 jikkostitwixxi innovazzjoni billi għall-ewwel darba, huwa jintroduċi l-possibilità 
għall-konjuġi li jagħżlu bi ftehim komuni l-liġi applikabbli fil-proċedura ta' divorzju tagħhom. 
Skont ir-Rapporteur għal opinjoni, jidher loġiku li tiġi prevista wkoll il-possibilità li l-konjuġi 
jagħżlu l-liġi tal-Istat ta' residenza abitwali tal-konjuġi fejn dawn ikunu jgħixu fil-mument 
meta jkun ġie konkluż il-ftehim, kif ukoll il-liġi tal-Istat li fih ikun ġie ċċelebrat iż-żwieġ.

Ir-regola dwar l-applikazzjoni ta' lex fori, meta l-liġi applikabbli ma tippermettix id-divorzju 
jew is-separazzjoni legali, għandha tiġi kkomplementata minn regola forum necessitatis li 
tagħti l-ġuriżdizzjoni, f'każijiet transkonfinali taħt ċerti kundizzjonijiet, lil qorti fi Stat 
Membru ieħor.

Imbagħad għandu jkun żgurat li l-għażla li jagħmlu l-partijiet tkun waħda infurmata, i.e. li l-
konjuġi t-tnejn li huma jkunu ġew infurmati b'mod xieraq dwar l-implikazzjonijiet prattiċi tal-
għażla tagħhom. F'dan ir-rigward, huwa meħtieġ li jkun żgurat bl-aħjar mod li l-informazzjoni 
kompleta u affidabbli tiġi kkomunikata lill-firmatarji tal-konvenzjoni attribwita għall-
ġuriżdizzjoni qabel l-iffirmar tal-att. Huwa wkoll importanti li l-aċċess għall-informazzjoni 
jkun garantit ukoll b'mod indipendenti mis-sitwazzjoni finanzjarja ta' kull wieħed mill-
konjuġi. Hawnhekk ta' min jerġa' jinnota l-importanza li tingħata informazzjoni preċiża u 
kompleta lill-konjuġi rigward il-konsegwenzi tal-għażla tagħhom tal-liġi applikabbli fil-każ 
ta' divorzju, peress li hemm differenzi konsiderevoli fil-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri 

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar il-ġuriżdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbilità tal-ġenituri, 
u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1) 
2 Testi Adottati, P6_TA (2008)0502.
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dwar diversi punti bħalma huma r-raġunijiet u l-forom tad-divorzju, il-kundizzjonijiet ta' kif 
jista' jinkiseb divorzju, il-perjodu meħtieġ għas-separazzjoni u aspetti determinanti oħra għall-
proċediment. Barra minn hekk, meta jitqies li l-liġi ma tinbidilx, jista' jagħti l-każ li 
konvenzjoni li tindika l-liġi applikabbli ffirmata fi żmien partikolari ma tibqax tikkorrispondi 
mal-aspettattivi leġittimi tal-partijiet fil-waqt meta din għandha tipproduċi l-effetti tagħha, 
peress li l-leġiżlazzjoni tal-Istat ikkonċernat sadanittant tkun ġiet emendata. Għalhekk, ir-
Rapporteur għal opinjoni tilqa' b'sodisfazzjon il-proposta f'dan ir-rigward.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-koperazzjoni msaħħa għandha 
tipprovdi qafas legali ċar u komprensiv fil-
qasam tad-divorzju u tas-separazzjoni 
legali fl-Istati Membri parteċipanti u 
għandha tiżgura li jkun hemm 
soluzzjonijiet xierqa għaċ-ċittadini 
f’termini ta’ ċertezza legali, prevedibbiltà u 
flessibbiltà u tevita sitwazzjoni li fiha 
wieħed mill-konjuġi jitlob divorzju qabel l-
ieħor biex jiżgura li l-proċediment ikun 
suġġett għal liġi partikolari, li hu jkun iqis 
li tkun tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-
interessi tiegħu.

(9) Il-koperazzjoni msaħħa għandha 
tipprovdi qafas legali ċar u komprensiv fil-
qasam tad-divorzju u tas-separazzjoni 
legali fl-Istati Membri parteċipanti u 
għandha tiżgura li jkun hemm 
soluzzjonijiet xierqa għaċ-ċittadini 
f’termini ta’ ċertezza legali, prevedibbiltà u 
flessibbiltà u tevita sitwazzjoni li fiha 
wieħed mill-konjuġi jew mis-sħab 
reġistrati jitlob divorzju qabel l-ieħor biex 
jiżgura li l-proċediment ikun suġġett għal 
liġi partikolari, li hu jkun iqis li tkun 
tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-interessi 
tiegħu.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex il-konjuġi jkollhom il-libertà li 
jagħżlu liġi applikabbli li jkollhom rabtiet 

(12) Sabiex il-konjuġi jew is-sħab 
reġistrati jkollhom il-libertà li jagħżlu liġi 
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mill-qrib magħha jew, fin-nuqqas ta’ 
għażla, sabiex din il-liġi tapplika għad-
divorzju jew għas-separazzjoni legali 
tagħhom, tali liġi għandha tapplika anki 
jekk ma tkunx dik ta' Stat Membru 
parteċipanti. F’każ li tintagħżel il-liġi ta’ 
Stat Membru ieħor, in-netwerk maħluq 
mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE 
tat-28 ta’ Mejju 2001 li tistabbilixxi 
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji 
ċivili u kummerċjali, jista’ jkollu rwol billi 
jipprovdi informazzjoni lill-qrati dwar id-
dritt barrani.

applikabbli li jkollhom rabtiet mill-qrib 
magħha jew, fin-nuqqas ta’ għażla, sabiex 
din il-liġi tapplika għad-divorzju jew għas-
separazzjoni legali tagħhom jew għax-
xoljiment tal-unjoni reġistrata tagħhom, 
tali liġi għandha tapplika anki jekk ma 
tkunx dik ta' Stat Membru parteċipanti. 
F’każ li tintagħżel il-liġi ta’ Stat Membru 
ieħor, in-netwerk maħluq mid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta’ Mejju 
2001 li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju 
Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali, 
jista’ jkollu rwol billi jipprovdi 
informazzjoni lill-qrati dwar id-dritt 
barrani.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Iż-żieda tal-mobbiltà taċ-ċittadini 
teħtieġ, min-naħa, aktar flessibbiltà u, mill-
oħra, aktar ċertezza legali. Sabiex jinkiseb 
dan il-għan, dan ir-Regolament għandu 
jsaħħaħ l-awtonomija tal-partijiet fil-qasam 
tad-divorzju u tas-separazzjoni legali, 
filwaqt li jħallilhom possibbiltà limitata li 
jagħżlu l-liġi applikabbli għad-divorzju jew 
għas-separazzjoni legali tagħhom. Din il-
possibilità ma għandhiex tiġi estiża għall-
annullament taż-żwieġ, li għandu rabtiet 
mill-qrib mal-kundizzjonijiet ta’ validità 
taż-żwieġ, u li fil-każ tiegħu mhijiex 
xierqa l-awtonomija tal-partijiet.

(13) Iż-żieda tal-mobbiltà taċ-ċittadini 
teħtieġ, minn naħa, aktar flessibbiltà u, 
mill-oħra, aktar ċertezza legali. Sabiex 
jinkiseb dan il-għan, dan ir-Regolament 
għandu jsaħħaħ l-awtonomija tal-partijiet 
fil-qasam tad-divorzju u tas-separazzjoni 
legali, filwaqt li jħallilhom possibbiltà 
limitata li jagħżlu l-liġi applikabbli għad-
divorzju jew għas-separazzjoni legali 
tagħhom. Din il-possibilità għandha tiġi 
estiża wkoll għall-annullament taż-żwieġ u 
għall-unjonijiet reġistrati, biex jiġi evitat 
li sseħħ diskriminazzjoni kontra d-diversi 
forom li bihom jiġi eżerċitat id-dritt għar-
rispett għall-ħajja privata u tal-familja.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-konjuġi għandhom ikunu jistgħu 
jagħżlu l-liġi ta’ pajjiż li magħhom 
ikollhom rabtiet partikolari jew il-lex fori 
bħala l-liġi applikabbli għad-divorzju jew 
għas-separazzjoni legali. Il-liġi magħżula 
mill-konjuġi għandha tkun tirrispetta d-
drittijiet fundamentali definiti fit-Trattati u 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Il-possibbiltà li tintgħażel 
il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-
separazzjoni legali ma għandhiex 
tippreġudika l- interessi superjuri tat-tfal.

(14) Il-konjuġi jew is-sħab reġistrati 
għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-liġi ta’ 
pajjiż li miegħu jkollhom rabtiet partikolari 
jew il-lex fori bħala l-liġi applikabbli għad-
divorzju jew għas-separazzjoni legali jew 
għax-xoljiment ta' unjoni reġistrata. Il-
liġi magħżula mill-konjuġi jew mis-sħab 
reġistrati għandha tkun tirrispetta d-
drittijiet fundamentali definiti fit-Trattati u 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Il-possibbiltà li tintgħażel 
il-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-
separazzjoni legali jew għax-xoljiment ta' 
unjoni reġistrata ma għandhiex 
tippreġudika l-interessi superjuri tat-tfal. 
B'mod partikolari, meta d-divorzju jew is-
separazzjoni jinvolvu tfal tal-konjuġi, il-
liġi applikabbli għad-divorzju u għas-
separazzjoni legali tista' tqis il-prinċipji 
stipulati fl-Artikolu 24 tal-Karta, li 
jqiegħed enfasi fuq l-aħjar interessi tat-
tfal, id-dmir li tinstema' l-opinjoni 
tagħhom f'deċiżjonijiet li 
jikkonċernawhom u d-dritt li jkollhom, 
regolarment, relazzjoni personali u 
kuntatt dirett maż-żewġ ġenituri, sakemm 
dan ma jkunx kontra l-interessi tagħhom.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa importanti li, qabel ma jagħżlu 
l-liġi applikabbli, il-konjuġi jkollhom 
aċċess għal informazzjoni aġġornata dwar 
l-aspetti essenzjali tal-liġi nazzjonali u tal-
Unjoni u dwar il-proċedimenti li 
jirrigwardaw id-divorzju u s-separazzjoni 
legali. Sabiex tiggarantixxi dan l-aċċess 
għal informazzjoni xierqa u ta’ kwalità, il-

(15) Huwa importanti li, qabel ma jagħżlu 
l-liġi applikabbli, il-konjuġi jew is-sħab 
reġistrati jkollhom aċċess għal 
informazzjoni aġġornata dwar l-aspetti 
essenzjali tal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni u 
dwar il-proċedimenti li jirrigwardaw id-
divorzju u s-separazzjoni legali u x-
xoljiment ta' unjoni reġistrata, inkluża l-
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Kummissjoni taġġorna tali informazzjoni 
regolarment fis-sistema pubblika ta’ 
informazzjoni bbażata fl-Internet li nħolqot 
mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE.

għażla tal-medjazzjoni. Il-konjuġi 
għandhom ikunu infurmati dwar il-forom 
differenti ta' divorzju u l-kundizzjonijiet 
sabiex jinkiseb divorzju li jeżistu fil-liġijiet 
tal-Istati Membri kkonċernati. Sabiex 
tiggarantixxi dan l-aċċess għal 
informazzjoni xierqa u ta’ kwalità, il-
Kummissjoni taġġorna tali informazzjoni 
regolarment fis-sistema pubblika ta’ 
informazzjoni bbażata fl-Internet li nħolqot 
mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE, 
filwaqt li l-Istat Membru li fih isiru l-
proċedimenti tad-divorzju għandu 
jagħmel disponibbli lill-konjuġi l-
informazzjoni kollha li jkunu jeħtieġu.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għażla infurmata taż-żewġ konjuġi 
hija prinċipju essenzjali ta' dan ir-
Regolament. Kull konjuġi għandu jkun jaf 
bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u 
soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-
possibiltà li l-liġi applikabbli tintagħżel bi 
ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika 
d-drittijiet u ll-opportunitajiet indaqs għaż-
żewġ konjuġi. F'dan ir-rigward, il-qrati 
nazzjonali għandhom ikunu konxji mill-
importanza ta' għażla infurmata taż-żewġ 
konjuġi rigward il-konsegwenzi legali tal-
ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun 
intlaħaq .

(16) L-għażla infurmata taż-żewġ konjuġi 
jew tas-sħab reġistrati hija prinċipju 
essenzjali ta' dan ir-Regolament. Kull 
konjuġi/sieħeb reġistrat għandu jkun jaf 
bl-eżatt liema huma l-konsegwenzi legali u 
soċjali tal-għażla tal-liġi applikabbli. Il-
possibiltà li l-liġi applikabbli tintagħżel bi 
ftehim komuni ma għandhiex tippreġudika 
d-drittijiet u ll-opportunitajiet indaqs għaż-
żewġ konjuġi jew għas-sħab reġistrati. 
F'dan ir-rigward, il-qrati nazzjonali 
għandhom ikunu konxji mill-importanza ta' 
għażla infurmata taż-żewġ konjuġi/sħab 
reġistrati rigward il-konsegwenzi legali 
tal-ftehim dwar l-għażla tal-liġi li jkun 
intlaħaq .

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 17 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Għandhom jiġu introdotti ċerti 
salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi 
jkunu jafu l-konsegwenzi tal-għażla 
tagħhom. Il-ftehim dwar l-għażla tal-liġi 
applikabbli għandu minn tal-anqas ikun 
bil-miktub, għandu jiġi ddatat u għandu jiġi 
ffirmat miż-żewġ konjuġi. Madankollu, 
jekk il-liġi tal-Istat Membru parteċipanti li 
fih ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom 
iż-żewġ konjuġi tkun tipprovdi għal regoli 
formali supplementari, jeħtieġ li dawn ir-
regoli jiġu rispettati. Pereżempju, dawn ir-
regoli formali supplementari jistgħu jkun 
jeżistu fi Stat Membru parteċipanti li fih il-
ftehim ikun inserit f’kuntratt taż-żwieġ.

(17) Għandhom jiġu introdotti ċerti 
salvagwardji sabiex jiġi żgurat li l-konjuġi 
jew is-sħab reġistrati jkunu jafu l-
konsegwenzi tal-għażla tagħhom. Il-ftehim 
dwar l-għażla tal-liġi applikabbli għandu 
minn tal-anqas ikun bil-miktub, għandu jiġi 
ddatat u għandu jiġi ffirmat miż-żewġ 
konjuġi. Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat 
Membru parteċipanti li fih ikollhom ir-
residenza abitwali tagħhom iż-żewġ 
konjuġi/sħab reġistrati tkun tipprovdi għal 
regoli formali supplementari, jeħtieġ li 
dawn ir-regoli jiġu rispettati. Pereżempju, 
dawn ir-regoli formali supplementari 
jistgħu jkun jeżistu fi Stat Membru 
parteċipanti li fih il-ftehim ikun inserit 
f’kuntratt taż-żwieġ.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fin-nuqqas ta’ għażla tal-liġi 
applikabbli, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ta’ kunflitt tal-liġijiet 
armonizzati fuq il-bażi ta’ skala ta’ kriterji 
ta’ konnessjoni suċċessivi bbażati fuq l-
eżistenza ta’ rabta mill-qrib bejn il-konjuġi 
u l-liġi kkonċernata, sabiex jiggarantixxi ċ-
ċertezza legali u l-prevedibbiltà u biex 
jevita sitwazzjoni li fiha wieħed mill-
konjuġi jitlob id-divorzju qabel l-ieħor biex 
jiżgura li l-proċediment ikun suġġett għal 
liġi partikolari, li hu jkun iqis li tkun 
tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-interessi 
tiegħu. Dawn il-kriterji ta’ konnessjoni 
ntagħżlu b’tali mod li l-proċediment ta’ 
divorzju jew ta' separazzjoni legali jiġi 
rregolat minn liġi li magħha l-konjuġi 
jkollhom rabtiet mill-qrib u huma bbażati, 

(19) Fin-nuqqas ta’ għażla tal-liġi 
applikabbli, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ta’ kunflitt tal-liġijiet 
armonizzati fuq il-bażi ta’ skala ta’ kriterji 
ta’ konnessjoni suċċessivi bbażati fuq l-
eżistenza ta’ rabta mill-qrib bejn il-
konjuġi/sħab reġistrati u l-liġi 
kkonċernata, sabiex jiggarantixxi ċ-
ċertezza legali u l-prevedibbiltà u biex 
jevita sitwazzjoni li fiha wieħed mill-
konjuġi jew mis-sħab reġistrati jitlob id-
divorzju jew is-separazzjoni legali jew ix-
xoljiment tal-unjoni tagħhom qabel l-
ieħor biex jiżgura li l-proċediment ikun 
suġġett għal liġi partikolari, li hu jkun iqis 
li tkun tiffavorixxi aktar il-ħarsien tal-
interessi tiegħu. Dawn il-kriterji ta’ 
konnessjoni ntgħażlu b’tali mod li l-
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fl-ewwel lok, fuq il-liġi tar-residenza 
abitwali tal-konjuġi.

proċediment ta’ divorzju jew ta' 
separazzjoni legali, jew ta' xoljiment tal-
unjoni reġistrata, jiġi rregolat minn liġi li 
magħha l-konjuġi/sħab reġistrati jkollhom 
rabtiet mill-qrib u huma bbażati, fl-ewwel 
lok, fuq il-liġi tar-residenza abitwali tal-
konjuġi/sħab reġistrati.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) F’ċerti sitwazzjonijiet, il-liġi tal-qorti 
li quddiemha titressaq il-kawża għandha 
madankollu tapplika meta l-liġi applikabbli 
ma tkunx tipprovdi għad-divorzju jew meta 
ma tkunx tagħti lil wieħed mill-konjuġi 
aċċess indaqs għad-divorzju jew għas-
separazzjoni legali minħabba li jkun ta’ 
sess partikolari.

(20) F’ċerti sitwazzjonijiet, il-liġi tal-qorti 
li quddiemha titressaq il-kawża għandha 
madankollu tapplika meta l-liġi applikabbli 
ma tkunx tipprovdi għad-divorzju jew 
għas-separazzjoni legali jew għax-
xoljiment ta' sħubija reġistrata, jew meta 
ma tkunx tagħti lil wieħed mill-
konjuġi/sħab reġistrati aċċess indaqs għad-
divorzju jew għas-separazzjoni legali, jew 
għax-xoljiment ta' unjoni reġistrata għal 
raġunijiet pprojbiti mill-Artikolu 21 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) It-terminu 'residenza abitwali' 
għandu jiġi interpretat skont l-għan ta' 
dan ir-Regolament. Is-sinifikat tiegħu 
għandu jiġi determinat mill-imħallef 
skond il-każ fuq bażi fattwali. Dan it-
terminu ma jirreferix għal kunċett tal-liġi 
nazzjonali, iżda għal kunċett awtonomu 
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tal-liġi tal-Unjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika, 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu kunflitt tal-
liġijiet, għad-divorzju u s-separazzjoni 
legali.

1. 1. Dan ir-Regolament japplika, 
f’sitwazzjonijiet internazzjonali li jinvolvu 
kunflitt tal-liġijiet, għad-divorzju, għas-
separazzjoni legali, għall-annullament 
taż-żwieġ jew għax-xoljiment tal-
unjonijiet reġistrati.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – kliem introduttorju 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konjuġi jistgħu jiftiehmu sabiex 
jagħżlu l-liġi applikabbli għad-divorzju jew 
għas-separazzjoni legali, sakemm din il-liġi 
tirrispetta d-drittijiet fundamentali definiti 
fit-Trattati u fil-tad-Drittijiet tal-Bniedem 
tal-Unjoni Ewropea u mal-prinċipju tal-
ordni pubbliku, minn fost il-liġijiet li 
ġejjin:

1. Il-konjuġi jew is-sħab reġistrati jistgħu 
jiftiehmu sabiex jagħżlu l-liġi applikabbli 
għad-divorzju jew għas-separazzjoni legali 
jew għax-xoljiment ta' unjoni reġistrata, 
sakemm din il-liġi tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali definiti fit-Trattati u fil-tad-
Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea 
u mal-prinċipju tal-ordni pubbliku, minn 
fost il-liġijiet li ġejjin:

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-liġi tal-Istat tal-aħħar residenza 
abitwali tal-konjuġi sakemm wieħed mill-
konjuġi jkun għadu jirrisjedi hemm fil-

b) il-liġi tal-Istat tal-aħħar residenza 
abitwali tal-konjuġi/sħab reġistrati 
sakemm wieħed minnhom ikun għadu 
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mument tal-konklużjoni tal-ftehim; jirrisjedi hemm fil-mument tal-konklużjoni 
tal-ftehim, sakemm l-applikazzjoni ta' dik 
il-liġi ma tippenalizzax lill-konjuġi jew lis-
sieħeb li jkun fil-pożizzjoni l-aktar 
dgħajfa;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-lex fori. d) il-liġi tal-Istat li fih sar iż-żwieġ jew li 
fih saret l-unjoni reġistrata.

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa raġonevoli li dan il-kriterju għandu jiddaħħal mal-oħrajn sabiex tintgħażel il-
liġi applikabbli, kif ukoll li l-kriterju tal-lex fori għandu jitneħħa biex il-parti l-aktar dgħajfa 
titħares aħjar.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-terminu 'residenza abitwali' għandu 
jfisser id-domiċilju ordinarju ta' persuna.

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata definizzjoni tat-terminu 'residenza abitwali' sabiex kemm jitsa' jkun jiġu 
evitati interpretazzjonijiet arbitrarji. Naturalment, il-qorti trid teżamina l-fatti rilevanti kollha 
qabel ma tapplika d-definizzjoni.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bla ħsara għall-paragrafu 4, ftehim li 
jagħżel il-liġi applikabbli jista' jiġi konkluż 
f'kull waqt, imma mhux aktar tard minn 
meta titressaq il-kawża quddiem il-qorti.

2. Bla ħsara għall-paragrafu 4, ftehim li 
jagħżel il-liġi applikabbli jista' jiġi konkluż 
f'kull waqt, imma mhux aktar tard minn 
meta titressaq il-kawża quddiem il-qorti. 
Il-ftehim għandu jikkunsidra l-għażla li 
jsir rikors għall-medjazzjoni biex jiġi 
solvut nuqqas ta' qbil rigward id-divorzju 
jew is-separazzjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat Membru 
parteċipanti li fiha ż-żewġ konjuġi 
jkollhom ir-residenza abitwali tagħhom 
meta jiġi konkluż il-ftehim jipprovdi għal 
regoli formali supplementari għal dan it-tip 
ta’ ftehim, għandhom japplikaw dawn ir-
regoli. Jekk il-konjuġi jkollhom ir-
residenza abitwali tagħhom fi Stati Membri 
parteċipanti differenti u l-liġijiet ta' dawn l-
Istati Membri jkunu jipprovdu għal regoli 
formali differenti, il-ftehim ikun validu 
formalment jekk ikun jissodisfa l-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi ta' wieħed 
minn dawn il-pajjiżi.

Madankollu, jekk il-liġi tal-Istat Membru 
parteċipanti li fiha ż-żewġ konjuġi/sħab 
reġistrati jkollhom ir-residenza abitwali 
tagħhom meta jiġi konkluż il-ftehim 
jipprovdi għal regoli formali supplementari 
għal dan it-tip ta’ ftehim, għandhom 
japplikaw dawn ir-regoli. Jekk il-
konjuġi/sħab reġistrati jkollhom ir-
residenza abitwali tagħhom fi Stati Membri 
parteċipanti differenti u l-liġijiet ta' dawn l-
Istati Membri jkunu jipprovdu għal regoli 
formali differenti, il-ftehim ikun validu 
formalment jekk ikun jissodisfa l-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi ta' wieħed 
minn dawn il-pajjiżi.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-ftehim hu parti minn kuntratt ta' 
żwieġ, l-esiġenzi formali tal-kuntratt taż-
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żwieġ għandhom jiġu ssodisfati.

Ġustifikazzjoni

Dan jipprovdi kjarifika f'sitwazzjonijiet li fihom il-liġi ta' Stat Membru jew il-kuntratt taż-
żwieġ jistipulaw kuntratt taż-żwieġ.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konjuġi jistgħu wkoll jagħżlu l-liġi 
applikabbli quddiem il-qorti matul il-
proċediment, jekk dan ikun previst mil-lex 
fori. F’dan il-każ, il-qorti għandha tagħraf 
formalment l-għażla skont il-lex fori.

4. Il-konjuġi/sħab reġistrati jistgħu wkoll 
jagħżlu l-liġi applikabbli quddiem il-qorti 
matul il-proċediment, jekk dan ikun previst 
mil-lex fori. F’dan il-każ, il-qorti għandha 
tagħraf formalment l-għażla skont il-lex 
fori.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ għażla bis-saħħa tal-
Artikolu 3, id-divorzju u s-separazzjoni 
legali ikunu suġġetti għal-liġi tal-Istat:

Fin-nuqqas ta’ għażla bis-saħħa tal-
Artikolu 3, id-divorzju u s-separazzjoni 
legali, l-annullament taż-żwieġ u x-
xoljiment ta' unjoni reġistrata għandhom 
ikunu suġġetti, f'ordni minn fuq għal isfel, 
għal-liġi tal-Istat:

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tar-residenza abitwali tal-konjuġi fil-
mument li titressaq il-kawża quddiem il-

a) tar-residenza abitwali tal-konjuġi/sħab 
reġistrati fil-mument li titressaq il-kawża 
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qorti; jew, fin-nuqqas ta' dan, quddiem il-qorti; jew, fin-nuqqas ta' dan,

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tal-aħħar residenza abitwali tal-konjuġi, 
sakemm din ir-residenza ma tkunx 
intemmet aktar minn sena qabel ma 
titressaq il-kawża quddiem il-qorti, 
sakemm wieħed mill-konjuġi jkun għadu 
jirrisjedi f’dan l-Istat fil-mument li titressaq 
il-kawża quddiem il-qorti; jew, fin-nuqqas 
ta' dan,

b) tal-aħħar residenza abitwali tal-
konjuġi/sħab reġistrati, sakemm din ir-
residenza ma tkunx intemmet aktar minn 
sena qabel ma titressaq il-kawża quddiem 
il-qorti, sakemm wieħed mill-konjuġi jew 
mis-sħab ikun għadu jirrisjedi f’dan l-Istat 
fil-mument li titressaq il-kawża quddiem il-
qorti; jew, fin-nuqqas ta' dan,

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) taċ-ċittadinanza taż-żewġ konjuġi fil-
mument li titressaq il-kawża quddiem il-
qorti; jew, fin-nuqqas ta' dan,

c) taċ-ċittadinanza taż-żewġ konjuġi/sħab 
reġistrati fil-mument li titressaq il-kawża 
quddiem il-qorti, sakemm l-applikazzjoni 
ta' dik il-liġi ma tippenalizzax lill-konjuġi 
jew lis-sieħeb li jkun fil-pożizzjoni l-aktar 
dgħajfa; jew, fin-nuqqas ta' dan,

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li fih sar iż-żwieġ jew li fih saret l-
unjoni reġistrata; jew, fin-nuqqas ta' dan,
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Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li l-għażla, mill-persuni involuti, ta' pajjiż fejn jiċċelebraw iż-żwieġ 
tagħhom titqies li timplika li jaċċettaw il-liġi ta' dak il-pajjiż ukoll.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu 'residenza abitwali' għandu 
jfisser id-domiċilju ordinarju ta' persuna.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni tal-lex fori Applikazzjoni tal-prinċipji tal-lex fori u 
tal-forum necessitatis

Meta l-liġi applikabbli bis-saħħa tal-
Artikoli 3 jew 4 ma tkunx tipprevedi d-
divorzju jew ma tagħtix lil wieħed mill-
konjuġi aċċess indaqs għad-divorzju jew 
għas-separazzjoni legali minħabba li jkun 
ta’ sess partikolari, għandha tapplika l-lex 
fori.

1. Meta l-liġi applikabbli bis-saħħa tal-
Artikoli 3 jew 4 ma tkunx tipprevedi d-
divorzju jew is-separazzjoni legali jew ix-
xoljiment tal-unjoni reġistrata, jew l-
aċċess għad-divorzju jew għas-
separazzjoni legali jew għax-xoljiment ta' 
unjoni reġistrata, ikun diskriminatorju 
fir-rigward ta' wieħed mill-konjuġi jew 
wieħed mis-sħab reġistarti għal raġunijiet 
ipprojbiti mill-Artikolu 21 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, għandha tapplika l-lex fori.

2. Meta l-qorti ta' ġuriżdizzjoni 
kompetenti tkun fi Stat Membru li l-liġi 
tiegħu ma tipprevedix id-divorzju jew is-
separazzjoni legali, jew ix-xoljiment ta' 
unjoni reġistrata, il-ġuriżdizzjoni 
għandha tingħata:
(a) lill-Istat Membru tan-nazzjonalità ta' 
wieħed mill-konjuġi jew ta' wieħed mis-
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sħab; jew
(b) lill-Istat Membru li fih sar iż-żwieġ jew 
li fih saret l-unjoni reġistrata.

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet, l-applikazzjoni ta' liġi nazzjonali tista' tkun ostaklu għal ċerti persuni residenti fi 
Stat Membru li jridu separazzjoni jew divorzju. Għalhekk, l-interess tal-individwi li jottjenu 
separazzjoni jew divorzju bħala espressjoni tal-awtonomija personali għandu jkollu prijorità 
fuq l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali billi jiġi applikat il-prinċipju tal-lex fori. Jekk il-liġi tal-
qorti kompetenti ma tippermettix id-divorzju jew is-separazzjoni legali, il-ġuriżdizzjoni tista' 
tingħata lill-qorti ta' Stat Membru ieħor jekk ċerti kundizzjonijiet marbuta ma' xi każijiet 
transkonfinali jiġu ssodisfati.
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