Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tat-23 ta' Marzu, 2007
Citazzjoni Numru. 142/2005

A
-vsB

Il-Qorti;
Rat iċ-ċitazzjoni ppreżentata fis-6 ta’ Mejju, 2005 li
permezz tagħha l-attriċi esponiet bir-rispett:
Illi l-kontendenti żżewġu fit-3 ta’ Settembru, 1983 fil-knisja
parrokkjali ta’ Għajn Dwieli skond iċ-ċertifikat taż-żwieġ
hawn anness u mmarkat bħala Dok. ‘A’;

Pagna 1 minn 4
Qrati tal-Gustizzja
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Illi minn dan iż-żwieġ twieldu erbat itfal, W ta’ 19-il sena, X
ta’ 17-il sena, Y ta’ 12-il sena u Z ta’ 10 snin hekk kif jidher
miċ-ċertifikati tat-twelid hawn annessi u mmarkati bħala
Dok. ‘B’, ‘C’, ‘D’ u ‘E’;
Illi l-konvenut irrenda ruħu ħati lejn l-attriċi ta’ sevizzi,
eċċessi u inġurji gravi fil-konfront ta’ l-attriċi;
Illi ż-żwieġ bejn il-kontendenti tkisser irrimedjabilment u
dan tort unikament ta’ l-istess konvenut;
Illi kull tentattiv ta’ rikonċiljazzjoni u medjazzjoni falla;
Illi l-attriċi tinsab awtorizzata tipproċedi għal firda personali
ai termini tad-digriet numru _______ tal-Qorti Ċivili
(Sezzjoni tal-Familja);
Għalhekk jitlob
m’għandhiex;

lil

dina

l-Onorabbli

Qorti

għaliex

1.
tippronunzja l-firda personali bejn il-konjuġi
kontendenti minħabba ħtija unikament da parti talkonvenut;
2.
tafda l-kura u l-kustodja ta’ l-istess tfal minuri
taż-żwieġ f’idejn l-attriċi;
3.
tapplika kontra l-konvenuta l-effetti u
penalitajiet stabbiliti fl-Artiklu 48 u 51 tal-Kap 16 tal-Liġijiet
ta’ Malta;
4.
tillikwida u xxolji l-komunjoni ta’ l-akkwisti
kollha favur l-attriċi;
Il-konvenut inġunt għas-subizzjoni.
Bl-ispejjeż.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attriċi maħlufa u l-lista tax-xhieda.
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Rat illi l-konvenut debitament notifikat baqa’ ma
ppresentax nota tal-eċċezzjonijiet u għalhekk huwa
kontumaċji skond il-liġi.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavit ta’ l-attriċi u d-dokumenti esebiti minnha.
Semgħet ix-xhieda.
Rat il-verbal tas-seduta tat-23 ta’ Frar, 2007 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attriċi qed titlob li din il-Qorti tippronunzja sseparazzjoni personali bejn il-kontendenti minħabba rraġunijiet indikati fiċ-ċitazzjoni. Il-Qorti semgħet ix-xhieda
u ma hemm ebda dubbju li t-talbiet attriċi għandhom jiġu
akkolti. Il-konvenut għandu problema ta’ logħob u ilu ma
jmantni lill-attriċi u lill-minuri żmien twil. Il-Qorti wkoll
tissimpatizza mal-attriċi li minkejja d-diffikoltajiet qed
tidher li qed tipprova trabbi lil uliedha mill-aħjar li tista’.
Dwar il-qligħ tal-konvenut ftit tista’ tgħid għaliex kif ġia’
ingħad ilu ma jmantniha biss ċerta li jaħdem u kien
jaħdem fuq mini bus meta kienu jgħixu flimkien. L-attriċi
tgħix ma’ ommha, kif del resto kienu jgħixu l-partijiet qabel
ma l-konvenut telaq. Il-partijiet ma għandhom xejn
x’jillikwidaw bħala komunjoni tal-akkwisti, dejjem skond lattriċi.
Kif gia’ ingħad il-konvenut huwa kontumaċji u ma ressaqx
provi.
Għaldaqstant il-Qorti tilqa’ t-talbiet kollha attriċi u
għalhekk;
1.
tippronunzja s-separazzjoni personali bejn
il-partijiet għar-raġunijiet indikati fiċ-ċitazzjoni;
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2.
taffida l-kura u kustodja tal-minuri X, Y u Z
lill-attriċi
u
tikkundanna
lill-konvenut
iħallas
manteniment fis-somma ta’ tmenin Lira Maltin (Lm80)
fix-xahar għall-attriċi u erbgħin Lira Maltin (Lm40) fixxahar għat-tfal minuri msemmija;
3.

tilqa’ t-tielet talba;

4.
tastjeni milli tieħu konjizzjoni tar-raba’
talba stante d-dikjarazzjoni tal-attriċi.
L-ispejjeż jitħallsu mill-konvenut.

Moqrija.

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