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MALTA

QORTI CIVILI
(SEZZJONI TAL-FAMILJA)
ONOR. IMHALLEF
JOSEPH AZZOPARDI

Seduta tal-25 ta' Ottubru, 2013
Citazzjoni Numru. 267/2007

AB

-vsCB

Il-Qorti,
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentatat fl-20 ta’ Ġunju 2007
li permezz tiegħu l-attur A B ippremetta:
Illi l-partijiet iżżewġu f’Malta fil-21 ta’ Diċembru 2003 u
minn din l-għaqda twieldet tifla, il-minuri D B li twieldet fid9 t’Awissu 2006.
Illi l-ħajja konjugali bejn il-partijiet kontendenti ma
għadhiex aktar possibbli minħabba ħtijiet imputabbli lillkonvenuta intimata, u senjatament minħabba eċċessi,
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moħqrija u nġurji gravi kommessi mill-konvenuta intimata
fil-konfront tal-attur rikorrenti, u in subsidium, għax iżżwieġ tkisser irrimedjabbilment, u dan kif ser jirriżulta waqt
it-trattazzjoni tal-kawża.
Illi l-attur rikorrenti ottjena d-debita awtoriżżazzjoni talOnorabbli Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) sabiex ikun
jista’ jipproċedi b’din l-istess istanza.
Tgħid għalhekk il-konvenuta intimata għaliex din lOnorabbli Qorti m’għandhiex:
1.
Tiddikjara u tippronunzja s-separazzjoni personali
bejn il-partijiet kontendenti minħabba raġunijiet u ħtija
imputtabli lill-konvenuta intimata, u tawtoriżża lill-attur
rikorrenti jgħix separatament mill-konvenuta intimata.
2.
Tafda l-kura u l-kustodja tal-minuri D f’idejn l-attur
rikorrenti, u fin-nuqqas, tordna illi l-kura u l-kustodja talimsemmija minuri għandha tibqa’ konġunta bejn il-partijiet,
u l-partijiet għandhom jingħataw aċċess liberu u adegwat
fil-konfront tal-minuri.
3.
Tapplika kontra l-konvenuta intimata, interament jew
in parti, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 48 et seq tal-kapitlu
16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
4.
Tiddikjara xolta l-komunjoni tal-akkwisti eżistenti
bejn il-partijiet kontendenti u tordna li l-istess oġġetti
formanti parti mill-istess komunjoni jiġu maqsuma f’żewġ
porzjonijiet kif jiġi stabbilit u ordnat minn din il-Qorti, liema
porzjonijiet jiġu assenjati waħda lill-attur rikorrenti u l-oħra
lill-konvenuta intimata, okkorrendo bl-opera ta’ periti
nominandi.
5.
Tinnomina Nutar Pubbliku sabiex jirċievi l-att ta’
diviżjoni relattiv u kuraturi sabiex jirrappreżentaw lilleventwali kontumaċi fuq l-istess att.
6.
Tikkundanna lill-konvenuta intimata tikkonsenja lillattur rikorrenti l-beni parafernali kollha tiegħu u tordna li lPagna 2 minn 5
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attur jingħata l-pjena amministrazzjoni tal-beni parafernali
tiegħu.
7.
Tawtoriżża lill-attur rikorrenti illi jirreġistra ossia
tniżżel fir-Reġistru Pubbliku s-sentenza eventwalment
mogħtija minn din l-Onorabbli Qorti.
Bl-ispejjeż, kontra l-konvenuta intimata nġunta għassubizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-attur A B u l-lista taxxhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fit- 12 ta’ Lulju
2007, li permezz tagħha l-konvenuta C B eċċepiet birrispett:
Illi fl-ewwel lok din il-kawża għandha timxi flimkien ma’
kawża oħra fl-ismijiet inversi li ġiet ippreżentata qabel din
u li għandha ċitazzjoni numru 257/07JA.
Illi mingħajr preġudizzju u fil-mertu l-esponenti ma
topponix għall-ewwel talba purche illi jiġi dikjarat illi għasseparazzjoni jaħti unikament l-attur.
Illi l-esponenti topponi għat-tieni talba stante illi l-kura u
kustodja għandha tiġi fdata lill-konvenuta, kif ser jirriżulta
waqt is-smiegħ u t-trattazzjoni ta’ din il-kawża.
Illi hija topponi għat-tielet talba stante illi s-sanzjonijiet
imsemmija għandhom ikunu applikati fil-konfront tal-attur.
Illi hija ma topponix għar-raba’ talba b’dan illi fil-kawża loħra msemmija aktar ’il fuq l-esponenti qed titlob illi fid-dar
matrimonjali għandha tgħix esklussivament l-attriċi
flimkien mat-tifla minuri u dan bl-applikazzjoni tal-artikolu
55A tal-kapitlu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Illi hija ma topponix għall-ħames talba, s-sitt u s-seba’
talba.
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri.
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Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenuta C B u l-lista
tax-xhieda.
Rat id-diversi verbali li minnhom irriżulta illi din il-kawża
mxiet ma’ dik fl-ismijiet inversi u li ġġib in-numru
257/2007JA u l-aħħar verbal tal-24 ta’ Mejju 2013 fejn ilkawża tħalliet għas-sentenza;
Ikkunsidrat;
Illi kif ingħad il-provi fil-kawża ta’ separazzjoni bejn ilpartijiet tressqu fil-kawża fl-ismijiet inversi;
Illi l-Qorti għalhekk se tagħmel riferenza għas-sentenza
mogħtija llum stess fl-ismijiet “C B vs A B” li ġġib innumru 257/2007JA u tiddikjara illi dik is-sentenza, fejn
applikabbli għandha tapplika wkoll għal din il-kawża;
DEĊIŻJONI
Għaldaqstant għar-raġunijiet indikati fis-sentenza
msemmija, il-Qorti tiddeċiedi din il-kawża billi:
1.
Tilqa’ l-ewwel talba u tippronunzja sseparazzjoni bejn il-partijiet iżda għal raġunijiet
imputabbli liż-żewġ naħat stante li ż-żwieġ tfarrak
irrimedjabbilment;
2.
Tiċħad it-tieni talba u tordna biss li l-attur ikollu
l-aċċess għall-minuri kif indikat fis-sentenza
msemmija;
3.

Tilqa’ t-tielet talba;

4.
Dwar ir-raba’, il-ħames u s-sitt talba l-Qorti
tirreferi għall-istess sentenza mogħtija llum ukoll u
tiddikjarah applikabbli għal din is-sentenza fejn huwa
l-każ;
5.

Tilqa’ s-seba’ talba;
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L-ispejjeż ta’ din il-kawża jitħallsu mill-partijiet f’ishma
ndaqs bejniethom.
Moqrija.

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