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Citazzjoni Numru. 93/2008

A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fis-6 ta’ Marzu 2008 li
permezz tiegħu l-attriċi ppremettiet:
1.
Illi l-attriċi ilha miżżewġa lill-intimat mit-3 ta’
Mejju 2003. Minn dan iż-żwieġ il-partijiet kellhom wild,
cioe’ C ta’ sentejn;
2.
Illi l-konvenut sar ħati ta’ vjolenza u swat,
inġurji gravi, sevizzi u moħqrija lejn martu kif ukoll
adulterju, u fil-fatt illum il-koppja huma separati de facto.
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Dan iż-żwieġ ġie anke
inkompatibilita’ ta’ karattru;

reż

impossibbli

minħabba

3.
Illi l-attriċi ġabet l-awtorizzazzjoni biex
tipproċedi għas-separazzjoni permezz ta’ digriet qed jiġi
anness bħala dokument A;
4.
Illi l-konvenut qed jippretendi ħafna aktar milli
ħaqqu għal ċerti miljoramenti żgħar li saru fid-dar
parafernali tal-attriċi, u kemm-il darba stqarr li hu jrid
vendetta meta fil-fatt iż-żwieġ tkisser minħabba l-attitudni
vjolenta tiegħu u l-mod ta’ kif kien jitratta lil martu;
5.
Illi l-konvenut jaħdem bħala bennej u jaqla’
ammonti sostanzjali.
Illi l-intimat jaħdem bħala bennej u l-esponenti taf li minn
dan ix-xogħol l-intimat fis-snin 2006 u 2007 qala’ ċirka
Lm15,000.00 fis-sena. Hu jaqla’ medja ta’ Lm1,250 fixxahar.
Illi l-esponenti kellha titlaq mid-dar matrimonjali
_______________________________
minħabba
lvjolenza domestika li hi issubiet minn żewġha. L-intimat
mhux qed jagħti manteniment xieraq lil martu, la għaliha u
lanqas għat-tifel. Illum anke l-konvenut telaq minn din iddar li kienet mikrija u sab post ieħor b’kera.
Illi għalkemm il-mara hi avukat u għadha kif fetħet estate
agency, hi għadha fil-bidu tal-karriera tagħha liema
karriera hi telqitha wara ż-żwieġ minħabba fid-doveri
tagħha fil-familja.
Illi l-intimat qed jirrifjuta li jagħti manteniment xieraq lil
martu għaliha u għal ibnu u b’hekk issa l-esponenti tinsab
f’diffikulta’ finanzjarja kbira. L-esponenti b’hekk bħalissa
għandha dħul iżigwu għax tieħu ħsieb it-tifel u b’hekk
m’għandhiex introjtu xieraq u suffiċjenti.
Illi intant l-intimat uża vjolenza u theddid fil-konfront ta’
martu u dan aktar minn darba. Dwar l-inċidenti kollha li
kien hemm l-esponenti għamlet biss żewġ rapporti għand
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il-Pulizija
fl-għassa
tal-Qawra
(rapporti
numri
___________ u ___________) u dan peress li qabel
kienet tistħi tirrapporta kif ukoll xtaqet iżżomm ħajja lpossibbilta’ li tirranġa. F’wieħed minn dawn l-inċidenti lintimat kien ħabbat ras l-esponenti ma’ bieb ta’ garaxx
waqt li dawn kienu qiegħdin barra. Inċident ieħor li ma
ġiex irrappurtat kien fejn l-esponenti sfat aggredita minn
żewġha ġo darha stess. Kien hemm inċidenti oħra li wkoll
l-esponenti naqset milli tirrapporta. Intant l-intimat jabbuża
verbalment lil martu kuljum f’atmosfera ta’ vjolenza
psikoloġika. Hu diversi drabi jheddidha wkoll.
Illi dawn l-inċidenti ta’ għajjat, theddid, tgħajjir, kliem ħażin
u intimidazzjoni kienu qegħdin jiżdiedu u l-intimat huwa ta’
periklu speċjalment għall-esponenti għaliex mhux kapaċi
jikkontrolla lilu nnifsu meta jkun fil-preżenza tagħha.
Minħabba f’hekk l-esponenti kellha titlaq mid-dar u tieħu
lit-tifel magħha biex issa qed jgħix b’titolu prekarju f’post li
qed jislifha ħuha. Anke l-konvenut telaq mid-dar
matrimonjali li kienet mikrija biex kera band’ oħra.
Intant jiġi rilevat li l-konvenut stqarr li hu jrid vendetta u
dan stqarru fil-bidu tal-medjazzjoni u mingħajr ma għandu
raġun.
Illi d-dar matrimonjali kienet mikrija peress li l-partijiet
kienu biegħu d-dar fejn kienu jgħixu li kienet parafernali
tal-attriċi sabiex jixtru oħra. Il-preżz tad-dar miġjub filbejgħ qiegħed għand l-esponenti. Id-dar mibjugħa kienet
parafernali tal-mara pero’ hemm xi bilanċ dovut lir-raġel
stante li kienu tħallsu xi pagamenti wara ż-żwieġ.
Jgħid il-konvenut għaliex m’għandhiex din il-Qorti:
1.
Tippronunzja s-separazzjoni personali bejn ilkontendenti minħabba vjolenza u swat, minaċċi, inġurji
gravi, sevizzi, u moħqrija lejn l-attriċi u adulterju talkonvenut magħmula mill-konvenut ai termini tal-Kodiċi
Ċivili u minħabba inkompatibilita’ ta’ karattru;
2.
Tiddikjara u tordna li l-istess konvenut jitlef iddrittijiet kontemplati fl-artikoli 631, 633, 633A, 825, 826, u
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827 tal-Kodiċi Ċivili u tapplika kontra l-konvenut u favur lattriċi id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 48 tal-Kodiċi Ċivili;
3.
Tordna t-tmiem u x-xoljiment tal-komunjoni talakkwisti bejn il-partijiet;
4.
Tillikwida l-istess komunjoni tal-akkwisti jekk
hemm bżonn permezz ta’ periti nominandi u taqsam listess bejn il-kontendenti nofs kull wieħed b’dan pero’ li lillattriċi għandhom jiġu assenjati fl-intier tagħhom l-akkwisti
li saru bil-ħidma tagħha u jingħatalha lura dak li hi tat lillkonvenut b’donazzjoni bil-ħsieb taż-żwieġ jew waqt iżżwieġ jew b’xi titolu ieħor;
5.
Taħtar jekk ikun hemm bżonn Nutar u tiffissa
data, lok u ħin sabiex jekk ikun hemm bżonn issir il-qasma
tal-komunjoni tal-akkwisti kif likwidati u taħtar kuraturi
deputati biex fil-kontumaċja jew l-assenza tal-konvenut
jidhru minfloku;
6.
Tiddikjara liema huma l-flus u / jew l-oġġetti
parafernali li jappartjenu lil kull waħda mill-partijiet u
tordna li qabel il-qasma tal-komunjoni tal-akkwisti kull parti
tieħu dak li hu parafernali tagħha;
7.
Tordna li l-kura u l-kustodja tal-minuri tiġi fdata
f’idejn l-attriċi u tordna li kull aċċess tal-konvenut għallminuri ma jsirx f’ċirkostanzi li jistgħu jagħmlu ħsara morali
jew materjali lill-minuri;
8.
Tordna lill-konvenut iħallas lill-attriċi retta
alimentarja fil-ġimgħa għaliha u għall-minuri skond kif
tistabbilixxi dina l-Onorabbli Qorti.
9.
Tordna li l-attriċi tkun magħrufa b’kunjom
xbubitha biss, u ċjoe’ “D”.
Bl-ispejjeż.
Il-konvenut minn issa nġunt biex jidher għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-attriċi u l-lista tax-xhieda.
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Rat ir-risposta ġuramentata, ppreżentata fil-11 ta’ Awissu
2008, li permezz tagħha l-konvenut eċċepixxa bir-rispett:
1.
Illi l-esponenti primarjament jiċħad bl-aktar
mod kategoriku l-allegazzjonijiet kollha kontenuti fir-rikors
fuq ċitat li saru fil-konfront tiegħu, liema allegazzjonijiet
huma għal kollox inveritjieri u intiżi biss sabiex jiżvijaw lil
dina l-Onorabbli Qorti, kif ser jirriżulta ampjament fil-mori
tal-proċeduri odjerni.
2.
Illi għal dak illi jirrigwarda l-ewwel talba, lesponenti jirrileva bir-rispett illi huwa jaqbel illi dina lOnorabbli Qorti għandha tippronunzja s-separazzjoni
personali bejn il-partijiet, iżda dan għal raġunijiet
attribwibbli unikament lir-rikorrenti li bl-aġir abbusiv u
illegali tagħha, konsistenti fi vjolenza, theddid, sevizzi,
inġurji gravi u moħqrija fil-konfront tal-esponenti, rrendiet
il-ħajja matrimonjali ta’ bejn il-partijiet għal kollox
impossibbli.
3.
Illi effettivament kienet ir-rikorrenti li biddlet latteġġjament tagħha lejn l-esponenti sa mill-bidu tażżwieġ, b’dan illi s-sitwazzjoni baqgħet sejra għall-agħar
wara li nqabdet tqila bit-tifel tant illi matul it-tqala rrikorrenti kienet thedded lill-esponenti li riedet tissepara u
saħansitra kellha wkoll kuntratt ta’ separazzjoni li hija
kienet ippreparat u li kienet turih lill-esponenti wara kull
argument.
4.
Illi inoltre r-rikorrenti saret ukoll vjolenti filkonfront tal-esponenti tant illi hija saħansitra hedditu
b’sikkina li kienet ser toqtlu.
5.
Illi f’dan ir-rigward l-esponenti jirrileva birrispett illi huwa qatt ma refa’ jdejh fuq l-esponenti u meta
kien meħtieġ sempliċiment iddefenda ruħu mill-aġir
vjolenti ta’ martu.
6.
Illi ulterjorment jiġi rilevat illi r-rikorrenti telqet
mid-dar mhux għaliex ġiet kostretta titlaq, kif qed tallega
hi, iżda għaliex kienet hi li dejjem riedet tissepara,
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mingħajr l-ebda raġuni valida, u dan sa mill-bidu taż-żwieġ
tagħhom. Effettivament, kienet ir-rikorrenti stess illi
stqarret ma’ l-esponenti li hija kienet ser titlaq għaliex ma
kienetx kuntenta bil-ħajja sesswali ta’ bejniethom.
7.
Illi f’dan ir-rigward l-esponenti jirrileva birrispett illi meta kienet żgħira r-rikorrenti kienet ġiet
abbużata sesswalment b’dan illi din l-esperjenza
naturalment ħalliet effett fuq ir-rikorrenti tant illi sa millbidu taż-żwieġ hija kienet tqatta’ ljieli tibki filwaqt illi kull
darba li kien ikollhom rapport sesswali bejniethom hija
kienet takkuża lill-esponenti li kien qed jużaha.
8.
Illi għal dak illi jirrigwarda t-tieni talba lesponenti jirrileva bir-rispett illi din għandha tiġi miċħuda
b’dan illi l-istess artikoli għandhom jiġu applikati kontra rrikorrenti u favur l-istess esponenti stante illi kienet irrikorrenti l-kaġun tal-firda ta’ bejn il-partijiet.
9.

Illi dwar it-tielet u s-sitt talba hemm qbil.

10.
Illi għar-rigward tar-raba’ talba l-esponenti
jirrileva bir-rispett illi huwa ma rċieva l-ebda ħaġa
b’donazzjoni mingħand ir-rikorrenti jew b’titolu ieħor, u
għaldaqstant ma għandu xejn xi jrodd lura lill-istess
rikorrenti, b’dan illi inoltre għalkemm hemm qbil illi lkomunjoni tinqasam bejn il-partijiet nofs kull wieħed huwa
wkoll għandu jiġi assenjat fl-intier tiegħu dak illi sar bilħidma tiegħu stante illi l-esponenti għamel ħafna xogħol
fid-dar matrimonjali.
11.

Illi l-ħames talba għandha tiġi miċħuda.

12.
Illi s-seba’ talba għandha tiġi miċħuda stante
illi ma huwiex fl-interess tal-minuri li l-kura u l-kustodja jiġu
fdati unikament f’idejn ir-rikorrenti u dan kif ser jiġi pruvat
fil-mori tal-proċeduri, b’dan illi semmai l-istess kura u
kustodja għandhom jiġu fdati konġuntivament f’idejn ilpartijiet.
13.
Illi l-esponenti qatt ma għamel xejn illi seta’
jkun ta’ ħsara għal ibnu, b’dan illi għall-kuntrarju kienet lPagna 6 minn 12
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istess rikorrenti li heddet lill-esponenti li ser titlaq minn
Malta bit-tifel, b’dan illi jekk għandha ssir xi ordni li
tirregola l-aċċess għall-minuri din għandha ssir fil-konfront
tar-rikorrenti.
14.
Illi hemm qbil dwar it-tmien talba limitatament
għall-manteniment pagabbli għall-minuri b’dan illi pero’ lebda manteniment ma hu dovut għar-rikorrenti li
tipperċepixxi introjtu regolari min-negozju li hija tiġġestixxi,
bl-isem ta’ _________________________, u li tiegħu hija
d-direttriċi kif ukoll il-konsulent legali stante illi ulterjorment
l-istess rikorrenti hija avukat.
15.
Illi l-esponenti jiċħad bil-qawwa kollha li huwa
jipperċepixxi l-ammont indikat fir-rikors tar-rikorrenti, b’dan
illi l-esponenti huwa mpjegat u għandu paga ta’ €278 kull
ġimagħtejn u dan kif jirriżulta wkoll mill-formoli tat-taxxa
hawn annessi, esebiti u mmarkati bħala Dok. JT1, JT 2 u
JT 3.
16.
Illi l-esponenti jirrileva bir-rispett illi huwa ma
għandu l-ebda introjtu jew xogħol ieħor u dan kif ser
jirriżulta wkoll mill-provi relattivi.
17.

Illi hemm qbil dwar id-disa’ talba.

18.
Illi l-esponenti jiddikjara li huwa jaf il-fatti fuq
ċitati personalment.
19.

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.

Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenut u l-lista taxxhieda.
Rat l-affidavits preżentati mill-attriċi;
Rat id-digriet tagħha tat-12 ta’ Diċembru 2008 li permezz
tiegħu nnominat lill-Avukat Dottoressa Yana Micallef
Stafrace bħala perit ġudizzjarju, u rat il-verbali tas-seduti
miżmuma quddiemha, kif ukoll ir-rapport tagħha
debitament maħluf fis-seduta tat-28 ta’ Ġunju 2010;
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Rat id-diversi digrieti oħra li ġew mogħtija;
Rat verbal tal-istess data li permezz tiegħu l-kawża tħalliet
għas-sentenza;
Ikkunsidrat;
Illi kif ġja’ ingħad l-attriċi qed titlob is-separazzjoni
mingħand żewġha l-konvenut għas-soliti raġunijiet. Ilpartijiet jaqblu li għandhom jisseparaw iżda jwaħħlu
f’xulxin għal dan. Filwaqt pero’ li l-attriċi ppreżentat, oltre
affidavit voluminuż tagħha diversi affidavits oħra, ilkonvenut oltre r-risposta ġuramentata tiegħu u rikors ma
ressaqx provi oħra għalkemm kellu kull opportunita’
jagħmel dan.
TORT
Illi kif ġja’ ingħad il-partijiet iwaħħlu f’xulxin għat-tifrik tażżwieġ; l-attriċi fl-affidavit tagħha tgħid li l-konvenut uża
vjolenza fuqha u din il-vjolenza kienet kemm fiżika u
kemm psikoloġika. Tallega wkoll li l-konvenut għandu
relazzjoni ma’ persuna oħra, li hija msemmija b’isimha u
tgħid li għandha suspett li għandu tarbija mingħandha.
Esebiet kopja taċ-ċertifikat tat-twelid ta’ din it-tifla li jindika
missier mhux magħruf. Il-konvenut da parti tiegħu jallega li
martu telqet mid-dar għalxejn u li wara t-twelid ta’ binhom
ma baqgħetx turi interess fih sesswalment.
Illi għaldaqstant il-Qorti tħoss li għalkemm il-partijiet
spiċċaw jgħixu f’sistema costante di vessazione e di
disprezzo, di oltraggio e di umiliazioni che rendono
almeno inopportabile l’ abitazione e la vita comune.
(“Caterina Agius vs Benedict Agius” – Prim’ Awla, 13
ta’ Ġunju 1967), it-tort prinċipali għat-tifrik taż-żwieġ huwa
l-konvenut għaliex huwa bl-ebda mod ma rribatta l-akkużi
tal-attriċi għall-inċidenti fejn refa’ jdejh fuqha u fir-rigward
tar-relazzjoni ma’ terza persuna hemm biżżejjed indizji li
jindikaw li din ir-relazzjoni teżisti. Għalhekk jirriżultaw leċċessi u inġurji gravi u anke l-adulterju.
KURA U KUSTODJA
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Illi għalkemm ma kienx hemm wisq kontestazzjoni u
rikorsi dwar il-kustodja tal-minuri, il-Qorti xorta jkollha
tiddeċiedi fir-rigward; m’hemmx dubju li din għandha tiġi
assenjata lill-attriċi. Billi pero’ ma jidhirx li hemm problemi
fuq l-aċċess se tħallih liberu.
MANTENIMENT
Illi għandu jingħad illi l-partijiet it-tnejn jaħdmu; il-konvenut
huwa bennej u għandu negozju tajjeb fir-rigward waqt li lattriċi hija Avukat iżda għamlet żmien ma tipprattika lprofessjoni minħabba li kellha tieħu ħsieb il-minuri. Issa
bdiet negozju tagħha u għalhekk jidher li qed tibda jkollu
ċertu introjtu. Il-Qorti jidhrilha li l-attriċi għandha dritt tiġi
kumpensata għall-qliegħ li ma setatx tipperċepixxi għal
żmien konsiderevoli u kwindi billi anke bżalissa qed taqla’
ammont żgħir ta’ flus jixirqilha jkollha forma ta’
manteniment; fiċ-ċirkostanzi pero’ l-Qorti mhux se tordna
l-ħlas ta’ ammont perjodiku (anke peress li l-konvenut
konsistentement mhux iħallas dak li ilu ordnat mill-Qorti)
iżda se tillikwida somma – għoxrin elf ewro li għandha
titħallas bħala somma likwida (lump sum payment). Firrigward tat-tifel bħalissa hemm viġenti digriet li jordna ħlas
ta’ mitejn u ħamsin Ewro (€250) li l-Qorti se żżid għal tliet
mija u ħamsin Ewro (€350) b’effett mill-1 ta’ Lulju 2010.
PROPRJETA’ – BENI IMMOBBLI:
Illi l-partijiet kienu jgħix fid-dar matrimonjali tagħhom
____________________________ illi nxtrat mill-attriċi fl2002, u allura qabel iż-żwieġ. Tħallas is-self bankarju
wara ż-żwieġ, u ċjoe’ permezz ta’ pagamenti rateali u
meta nbiegħet il-proprjeta’ fl-2007. Kif sewwa kkonkludiet
il-perit legali, il-komunjoni tal-akkwisti jibqagħlha kreditu
ta’ disgħa u tletin elf, mija u tmienja u tletin Ewro
(€39,138) wara li jittieħdu in konsiderazzjoni l-ħlasijiet li
saru wara ż-żwieġ. Kwindi l-konvenut għandu jiġi rifuż
dsatax-il elf, ħames mija u disgħa u sittin Ewro (€19,569)
f’dan ir-rigward.
PROPRJETA’ – BENI MOBBLI:;
Illi l-oġġetti parafernali fil-pussess tal-partijiet għandhom
jibqgħu għandhom. Dawn jinkludu ukoll l-oġġetti kollha li
m’humiex se jissemmew fil-korp tas-sentenza.
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Illi bħala komunjoni tal-akkwisti l-Qorti taqbel li l-attriċi
għandha żżomm il-lista ‘A’ ndikata fir-rapport peritali
(paġna 108). Il-konvenut il-lista ‘B’, u l-attriċi titħallas
mitejn u disgħa u għoxrin Ewro u wieħed u disgħin
ċenteżmu (€229.91). Il-perit legali wara li kkalkolat lammonti ta’ flus depożitati f’banek lokali waslet għal
konklużjoni illi jekk kull parti żżomm il-kont li għandha
f’isimha, l-attriċi għandha tieħu seba’ mija u disgħa u tletin
Ewro u ħdax-il ċenteżmu (€739.11) mingħand il-konvenut;
il-Qorti taqbel ma’ dan is-suġġeriment u din il-konklużjoni
għaliex fil-verita’ tkun l-aktar waħda prattika.
Illi l-konveunt ma ressaqx provi dwar ix-xogħol illi allega li
għamel fid-dar matrimonjali u lanqas dwar l-oġġetti li
allega li xtrara waqt iż-żwieġ. Madankollu l-attriċi
kkonfermat li huma ħallsu fiż-żwieġ xi djun li kellhom ma’
familjari, ammontanti għal elf, disa’ mija u sittin Lira Maltin
(Lm1,960) u elfejn u erbgħin lira Maltin (Lm2,040). L-attriċi
kkonfermat li l-konvenut għandu jiġi rifuż is-somma ta’ elf,
disa’ mija u sittin Lira Maltin (Lm1,960) li ħareġ minn flus
parafernali tiegħu, u nofs is-somma l-oħra li tħallset millkomunjoni għaliex dan is-self kien għall-benefiċċju tagħha.
Għalhekk il-konvenut għandu jirċievi sitt elef, disa’ mija u
wieħed u erbgħin Ewro (€6,941).
Illi
hemm
imbagħad
in-negozju
___________________________ li waqqfet l-attriċi. Dan
naturalment jagħmel parti mill-komunjoni tal-akkwisti u
mingħajr dubju għandu jiġi assenjat lill-attriċi illi bħala fatt
tmexxih hija stess. Il-konvenut għandu jitħallas nofs l-assi
(fixed assets), ossija s-somma ta’ erbat elef, u tmienja u
sittin Ewro (€4,068).
Illi għaldaqstant in vista tal-assenjazzjonijiet imsemmija,
filwaqt li l-attriċi għandha kreditu ta’ disa’ mija u sitta u
disgħin Ewro (€969) l-konvenut għandu kreditu ta’ tletin
elf, ħames mija u ħamsa u sebgħin Ewro (€30,575).
Kwindi l-konvenut għandu jircievi disgħa u għoxrin elf, sitt
mija u sitt Ewro (€29,606).
DEJN
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Illi ma jirriżultax li l-partijiet għandhom xi dejn.
DEĊIŻJONI
Il-Qorti għalhekk tiddeċiedi din il-kawża billi:
1.
Tippronunzja s-separazzjoni bejn il-kontendenti
b’tort
tal-konvenut
u
tawtorizzahom
jgħixu
separatament;
2.
Tilqa’ t-tieni talba b’effett immedjat;
3.
Tilqa’ t-tielet talba;
4.
Tilqa’ r-raba’ talba b’dan il-mod:
billi tassenja lill-partijiet il-kontijiet bankarji u l-vetturi
fil-pussess tagħhom u preżentament reġistrati
f’isimhom;
tassenja lill-attriċi l-lista mmarkata Lista ‘A’ u lillkonvenut il-lista markata Lista ‘B’ fil-paġna 108 tarrapport peritali;
tassenja lill-attriċi fl-intier tagħha l-aġenzija bl-isem
___________________________________;
tordna lill-attriċi għar-raġunijiet fuq indikati tħallas lillkonvenut is-somma ta’ disgħa u għoxrin elf, sitt mija
u sitt Ewro (€29,606).
5.
Tinnomina occorrendo n-Nutar Dottor Myriam
Spiteri Debono biex tippubblika l-att relattiv ta’ qasma
u lill-Avukat Dottor George Buttigieg bħala kuratur
għall-eventwali
kontumaċji;
l-att
għandu
jiġi
ppubblikat fil-bini tal-Qorti fil-jum u l-ħin iffissat millQorti fuq talba ta’ xi ħadd mill-partijiet;
6.
Tawtorizza l-partijiet iżommu għandhom loġġetti bħalissa fil-pussess tagħhom billi parafernali;
7.
Tassenja l-kura u kustodja tal-minuri f’idejn lattriċi iżda l-konvenut ikollu aċċess liberu, dan ma
jinkludix iljieli rebus sic standibus;
8.
Tordna lill-konvenut iħallas b’effett mill-1 ta’
Lulju 2010 is-somma ta’ tliet mija u ħasmin Ewro
(€350) fix-xahar bħala manteniment għall-minuri, u ssomma ta’ għoxrin elf Ewro (€20,000) lill-attriċi għal
darba waħda bħala manteniment għaliha; l-attriċi
għalhekk qed tiġi awtorizzata tnaqqas dan l-aħħar
ammont mis-somma li għandha thallas lill-konvenut
skond id-deċiżjoni dwar ir-raba’ talba.
9.
Tilqa’ d-disa’ talba;
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L-ispejjez tal-kawża jitħallsu mill-konvenut; dawk talkuntratt mill-partijiet f’ishma ndaqs.
Moqrija.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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