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Sekretari i Drejtësisë David
Gauke pritet të nisë një
konsultim mbi futjen e
propozuar të divorceve ‘pa
faj’, duke i lejuar partnerët të
divorcohen pa u fajësuar
asnjë palë për prishjen e
martesës. Një propozim i tillë
do
të
modernizonte
legjislacionin që nuk është
Adeeba Naseem
ndryshuar për më shumë se
40 vjet.
Kjo vjen pas disa rasteve të raportuara të shkurorëzimit, më së shumti
Owens v Owens, në të cilën Gjykata e Lartë vendosi që Tini Owens nuk
mund ta divorconte burrin e saj prej 40 vjetësh, duke konsideruar një
martesë jo të mirë për shkak të divorcit të papërshtatshëm.
Sipas Aktit të Shkaqeve Matrimoniale 1973, bazat aktuale për divorc
përfshijnë;
• Tradhtia
• Braktisja
• Sjellja e paarsyeshme
Shkurorëzimi mund të jepet edhe nëse palët kanë jetuar për një periudhë të
pandërprerë prej dy vjetësh dhe të dy kanë pranuar të divorcohen,
përndryshe ata duhet të jetojnë veç për pesë vite para se të mund të
lëshohet divorci.
Thirrja e Gaukes për konsultim është përmbushur në një masë të madhe me
miratim. Sekretari i Drejtësisë i Qeverisë Hije, Richard Burgon pohoi se
Laburistët mbështesin futjen e divorceve pa faj. Megjithatë, ai sugjeroi që;
“Në vend të një konsultimi tjetër, konservatorët duhet të vazhdojnë me
ndryshimin e ligjeve tona të divorcit në mënyrë që ata të përshtaten për
shekullin e 21-të.”
Ish-kryetari i organizatës për të Drejtën familjare, Nigel Shepherd, beson se
konsultimi ka potencial të jetë një moment historik për ligjin e divorcit në Angli
dhe Uells.
“Për shumë kohë, çiftet janë detyruar të kalojnë në ashpërsi dhe konflikte të
panevojshme për të përmbushur një kërkesë ligjore të vjetëruar.” Ai shpjegoi.
Gjithashtu duke mbështetur propozimin, presidentja e Shoqërisë Ligjore,
Christina Blacklaws tha;
“Bërjen e atributit të çifteve gabim, në mënyrë që të përfundojë martesa e
tyre, mund të përshkallëzojë dallimet midis tyre në një situatë tashmë të
ngarkuar. Ne i mirëpresim lajmet që Ministria e Drejtësisë duhet të
konsultohet mbi propozimet për azhurnimin e ligjit të divorcit”.
Drejtoresha e Familjes dhe e Kujdesit ndaj Fëmijëve në Kompaninë
Avokatore Duncan Lewis, Adeeba
Naseem është optimiste rreth
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ndryshimeve të propozuara;
“Zgjedhja e fajit nga procesi i divorcit do të mirëpritej nga shumë
bashkëshortë, që përballen me mundësinë e trajtimit të procedurave të
divorcit dhe pa dyshim do të reduktonte numrin e rezultateve, financimit
stresues dhe procedurave të fëmijëve".
Adeeba Naseem, Drejtoreshë e Familjes dhe e Kujdesit ndaj Fëmijë në
Duncan Lewis, rregullisht merret me ndarjen, shkurorëzimin dhe procedurat
financiare (vendore dhe ndërkombëtare), duke përfshirë marrëveshjet para
lindjes dhe pas lindjes, dhe rastet e rralla që përfshijnë Queens Proctor. Ajo
është e specializuar në trajtimin e procedimeve ndërkombëtare dhe familjare
në Gjykatën e Lartë.
Kontaktoni
Adeeba
në 020
në adeeban@duncanlewis.com.
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Avokatët e Familjes të Duncan Lewis
Ekipet tona familjare dhe të kujdesit për fëmijët janë të specializuar në të
gjitha aspektet e çështjeve të së drejtës familjare dhe private / publike të
fëmijëve nga zyrat në të gjithë Anglinë dhe Uellsin. I njohur nga Legal 500
2017, ekipi ka përvojë në çështjet komplekse financiare martesore (lehtësim
ndihmës) në lidhje me ndarjen e një martese / marrëdhënie, me një praktikë
të gjerë që përfaqëson prindërit, anëtarët e familjes dhe fëmijët nëpërmjet
kujdestarit të tyre në të gjithë fëmijët. Për këshilla të ekspertëve, kontaktoni
ekipin tonë të familjes specialist dhe avokatët e divorcit në 033 3772 0409.
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