
Happy parenting - Malta (For Happier CHildren) 

happyparentingmalta@gmail.com
+356 77603330 / 99565730

18 ta’ Jannar 2021 

L-Aħħar Żviluppi ta’ Parental Alienation f’Malta
u

Proposti għal Diskussjoni dwar Tibdil fil-Liġi
u Titjib fil-Proċedura tal-Qorti tal-Familja

Mary Gauci
President
Happy Parenting – Malta (for Happier Children)

mailto:happyparentingmalta@gmail.com


• Il-Gvern u l-Oppożizzjoni japprezzaw li qed inwasslu aktar għarfien, nagħtu

appoġġ lil dawk li qed isofru minn Parental Alienation u qed jikkunsidraw ir-

rakkommandazzjonijiet tagħna.

• Parental Alienation bħal f’pajjiżi oħra, hi preżenti f’Malta. Parental Alienation

tirreferi għal meta ġenitur jgħawwi lit-tfal kontra l-ġenitur l-ieħor biex

ibegħdhom inġustament minn dak il-ġenitur, kultant anki b’mod permanenti.

• Il-Ministri Michael Falzon u Edward Zammit Lewis waqqfu Parental Alienation

Technical Committee li jien bħala President ta’ Happy Parenting Malta for

Happier Children ġejt appuntata membru f’dan il-kumitat.



Happy Parenting Malta for Happier Children hi affiljata ma’

•MaltaCan,

•Aġenzija Żgħażagħ u

•ma’ Parental Alienation Europe PAE.

Inżommu kuntatt ukoll ma’ għaqdiet Ewopej u dawk internazzjonali bħal

•PASG Parental Alienation Study Group

•EAPAP European Association Parental Alienation for Practioners

•PAAIN Parental Alienation Awareness International Network

•CFI Children & Families International reġistrata mal-United Nations



• Il-Psikoterapista Konsulent ewlieni tagħna hu Karl Wright.

• Anthony Cauchi jmexxi parental alienation support group kull

nhar ta’ Ħadd fil-preżenza ta’ avukati u professjonisti mill Ħarsien

Soċjali.

• Jien norganizza korsijiet b’temi diversi għal kulħadd sponsorjati

mill-Kunsilli Lokali fejn noffru wkoll għarfien dwar pożittività fit-

trobbija tat-tfal.

• Wieħed mill-amministraturi tagħna, Dr Ivan Sammut Deputat

Dekan fil-Fakultà tal-Liġi, Università ta’ Malta preżenta punti

għad-diskussjoni dwar tibdil fil-liġi u titjib fil-proċeduri tal-Qorti

tal-Familja. Dawn huma miġburin fi tlett gruppi ta’ tlieta.



1a of 3 Proposti għal tibdil fil-liġi dwar il-familja vis-à-vis it-tfal

• Tiġi mnedija liġi speċjalizzata dwar l-interessi tat-tfal li tirrikonoxxi

b’mod ċar l-eżistenza tal-parental alienation. Il-kunċett ta’ parental

alienation bħalma qed jiġri f’diversi pajjiżi Ewropej u madwar id-dinja,

jiġi rikonoxxut mil-liġi ċivili u kriminali. Bis-saħħa tal-liġi ċivil ikunu

jistgħu jittieħdu l-miżuri applikabbli biex it-tfal jingħaqdu mal-ġenitur

aljenat. Fil-liġi kriminali parental alienation bħala eżempju ta’

vjolenza domestika u abbuż fuq il-minorenni, bil-pieni jiġu applikabbli

għall-ġenitur li jaljena, wara li l-prosekuzzjoni tipprova, permezz ta’

esperti stabiliti, li hemm element ta’ parental alienation u li t-tfal ikun

ilhom ma jkollhom kuntatt mal-ġenitur l-ieħor għal aktar minn 3 xhur.
5



1b of 3 Proposti għal tibdil fil-liġi dwar il-familja vis-à-vis it-tfal

• Riforma fil-Kodiċi Kriminali fl-Artikolu 338 LL dwar l-aċċess

tat-tfal u l-Artikolu 338 Z dwar il-manteniment. Ir-riforma

trid issir biex żgur dawn il-dispożizzjonijiet tal-liġi jkunu

konformi mal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-

bniedem. Per eżempju f’każ ta’ nuqqas t’aċċess li-

importanti hu li jkun hemm kumpens ta’ ħin ta’ kwalità

mat-tfal. F’każ ta’ manteniment l-importanti li jkun informat

b’tali li jagħmel sens għall-familja kollha. Id-detenzjoni

għandha titneħħa kemm għall-aċċess kif ukoll għall-

manteniment.



1c of 3 Proposti għal tibdil fil-liġi dwar il-familja vis-à-vis it-tfal

• Għandu jkun rikonoxxut mil-liġi tat-tfal li bħala pożizzjoni ġenerali għandu jkun

hemm trobbija ndaqs.

• Għalkemm din m’hix eskluża bil-liġi preżenti, hemm bżonn ta’ intervent legislattiv biex

tinbidel il-mentalità ultra konservattiva tal-ġudikatura u tal-professjoni legali u naġġornaw

għas-seklu wieħed u għoxrin. F’każ ta’ separazzjoni mhux bonarja, ir-regola għandha tkun li l-

kura, il-kustodja u l-affidament għandu jkun konġunt awtomatikament, bla manteniment

awtomatiku u bl-ispejjeż ta’ saħħa u edukazzjoni jinqasmu bejn il-ġenituri b’mod indaqs. Sta

għal wieħed mill-ġenituri li jitlob li dan jiġi varjat u wara li jinstemgħu r-raġunijiet validi u jsir

rapport minn esperti, il-Qorti tvarja l-affidament u allura tistabilixxi manteniment skont il-

mezzi u x-xewqat tal-familja skont il-każ.

• Dan ifisser li sakemm ma jkunx hemm raġuni valida, stabilita wara analiżi biex ikun bil-kontra,

it-tfal iqattgħu 50% tal-ħin ma’ kull ġenitur u kull ġenitur ikun responsabbli finanzjarjament

għat-tfal matul dak il-ħin. F’kas ta’ affidament 50/50, manteniment ma jkunx bżonnjuż.

B’hekk tintlaħaq ugwaljanza bejn il-ġenituri, għax bħalissa l-Qorti ġeneralment qegħda tagħti

l-affidament awtomatikament lill-omm u tordna lill-missier iħallas manteniment.



2a of 3 Proposti għal tibdil fil-proċedura dwar il-liġi tal-Familja vis-a-vis it-tfal

• Għandu jitwaqqaf Bord magħmul minn 2 psikologi (bi

speċjalizzazzjoni dwar Tfal u Parental Alienation) u avukat, biex

f’kawża bħal dik ta’ separazzjoni, li tinvolvi tfal minuri, qabel tgħaddi

għal-litigazzjoni fil-Qorti, dan il-Bord ikun jista’ fi żmien 3 xhur jistudja

l-każ u jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif għandha tkun il-co-

parenting u fil-każijiet fejn dan ma jkunx possibbli, jiġi stabbilit aċċess

u manteniment diċenti skont il-każ.

• Din l-idea tista’ tiġi żviluppata permezz ta’ proċess barra l-Qorti li

jista’ jgħin lill-ġenituri jsibu bilanċ bejniethom.

• Mudell bħal dan diġà jeżisti, bħal per eżempju f’ċertu każijiet ta’

pussess ta’ drogi.



2b of 3 Proposti għal tibdil fil-proċedura dwar il-liġi tal-Familja vis-a-vis it-tfal

• Il-Qorti tal-Familja għandha tissaħħaħ u tiġi

presuduta minn imħallef u 2 esperti tal-familija

bħall-psikologu u terapista.

• Dan għandu jsir kemm għal digrieti, in camera, għal

seduti u għal sentenzi finali. L-imħallef jieħu ħsieb l-

affarijiet legali u l-kumplament isir bħala

formazzjoni.



2c of 3 Proposti għal tibdil fil-proċedura dwar il-liġi tal-Familja vis-a-vis it-tfal

• Tiġi msaħħa u mtejba l-mod ta’ kif isiru n-notifiċi fil-Qorti

tal-Familja u jsir iktar użu permezz ta’ mezzi eletroniċi biex

in-notifiċi jsiru b’mod serju u ma jispiċċawx logħba bejn il-

partijiet. Il-ġbir tal-evidenza m’għandux isir minn avukati li

jipprattikaw u jidhru quddiem il-Qorti imma għandhom

ikunu uffiċjali direttament tal-Qorti li jirrispondu lejn il-

Qorti direttament.

• Assistenti ġudizzjari part-time għandhom mnejn iħallu lok

għall-konflitt ta’ interess u ħbiberija żejda mal-ġudikatura

biex taħtarhom.



3a of 3 Proposti għal titjib fl-amministrazzjoni tal-proċeduri tal-familja

Il-Qorti għandha jkollha lista ta’ esperti:
• psikoloġiċi
• psikjatri
• tobba 

esperti fuq parental alienation
kif ukoll terapisti u social workers approvati.



3b of 3 Proposti għal titjib fl-amministrazzjoni tal-proċeduri tal-familja

• Il-ġudikatura u l-professjoni legali (imħallfin,

medjaturi u avukati) jiġu mħarrġa

professjonalment biex ma jagħmlux ġudizzji

bbażati fuq ideat sterjotipi li l-mara biss tieħu

ħsieb it-tfal.

• Dawn għandhom ikunu mħarrġa dwar parental

alienation.



3c of 3 Proposti għal titjib fl-amministrazzjoni tal-proċeduri tal-familja

• Jingħata taħriġ lill-ġudikanti u avukati dwar kif għandha ssir

change of residence f’każijiet ta’ parental alienation, u l-

possibilità ta’ change of residence għandha tkun provduta

fil-liġi. Esperti ta’ parental alienation minn diversi pajjiżi

madwar id-dinja, bħal Ex-Judge Philip Marcus, Brian O

Sullivan, Dr Amy Baker, Prof William Bernet, Dr Steven

Miller, Dr Linda Gottlieb, Dr Richard Warshak, Dr Michael J

Bone, Dr Jennifer Jill Harman, normalment jirrakkomandaw

mhux inqas minn 90 jum fejn it-tfal jinżammu ’l bogħod

mill-ġenitur aljenatur.



3 Punti oħra ta’ min jikkonsidra

1

Għandu jkun hemm faċilitajiet aħjar fil-Qorti fejn

ikun hemm minorenni, bħal Qorti tal-Familja

għandha tkun f’format differenti minn Qorti normali,

u idealment fi blokka oħra. Meta t-tfal jinstemgħu,

għandu jkun hemm trasparenza u jinstemgħu wkoll

il-ġenituri.



2

Hemm bżonn ta’ sezzjoni tal-Korp tal-Pulizija speċjalizzat fuq materja

t’aċċess, manteniment, parental alienation bħala vjolenza domestika,

fejn toffri għajnuna lill-pubbliku u lill-għases tad-distrett. Il-pulizija

m’għandhiex toħroġ akkużi fuq bażi ta’ ilmenti imma wara

investigazzjoni intensiva. Il-ħruġ ta’ akkużi ex-officio għandha tiġi

reveduta.

Dan jinkludi li ħadd m’għandu jitneħħa minn daru fuq allegazzjonijiet

biss u mingħajr assessjar jew investigazzjoni. U jekk dan ikollu bżonn isir,

il-każ irid jitmexxa b’mod mgħaġġel fi ġranet u mhux f’xhur jew snin.



3

Il-proċess ta’ rikonoxximent ta’ ġenitur naturali

permezz ta’ DNA għandu jiġi mħaffef u

mgħaġġel. Il-ġenitur għandu jkollu dritt mat-

twelid li japplika biex isir DNA
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