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MALTA

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

Seduta ta' l-1 ta' Gunju, 2007
Citazzjoni Numru. 371/2005

A
-vsB

Il-Qorti;
Rat iċ-ċitazzjoni ppreżentata fis-16 ta’ Novembru, 2005 li
permezz tagħha l-attur espona bir-rispett:
Illi l-kontendenti żżewġu fil-11 ta’ Mejju, 1991 fil-Knisja

Parrokjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi (ċertifikat taż-żwieġ
esebit u mmarkat bħala Dok. “A”);
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Illi minn dan iż-żwieġ kellhom tlett itfal, X, Y, u Z, aħwa li
twieldu fid-29 ta’ Novembru, 1994, fl-14 ta’ Ġunju, 1997 u
fil-21 ta’ Diċembru, 1999 rispettivament (hawn esebiti
ċertifikati tat-twelid tat-tfal minuri li qed jiġu mmarkati
bħala Dok. B – D).
Illi l-ħajja konjugali bejn il-kontendenti m’għadhiex aktar
possibbli minħabba adulterju, sevizzi, minaċċi, insulti,
eċċessi, u inġurji gravi da parti tal-konvenuta.
Illi l-attur ġie debitament awtorizzat illi jippreżenta din listanza permezz ta’ digriet mogħti f’dan is-sens mill-Qorti
Ċivili (Sezzjoni Familja) fis-6 ta’ Ottubru, 2005 (hawn
esebit u mmarkat bħala Dok. “E”).
Tgħid l-istess konvenuta għaliex m’għandhiex din lOnorabbli Qorti:
1.
tiddikjara u tippronunzja s-separazzjoni
personali bejn il-kontendenti għal raġunijiet imputabbli lillkonvenuta u għall-finijiet ta’ l-Artikolu 48 (c) tal-Kodiċi
Ċivili (Kap. 16) tistabilixxi d-data meta l-istess konvenuta
għandha tkun kunsidrata li minnha kienet ħatja tal-firda;
2.
tawtorizza lill-attur illi jgħix separatament millkonvenuta martu;
3.
tordna li l-kura u l-kustodja tat-tfal minuri, X, Y
u Z, aħwa tiġi fdata lill-attur salv l-aċċess tal-konvenuta filġranet u l-ħinijiet stabbiliti minn dina l-Onorabbli Qorti;
4.
attur

tikkundanna lill-konvenuta sabiex tħallas lill-

żewġha, għalih u għall-imsemmija tfal minuri, dik irrettaalimentarja xierqa u adegwata li tiġi ffissata mill-istess
Qorti, skond il-mezzi tal-konvenuta u l-bżonnijiet ta’ l-attur,
pagabbli mill-konvenuta lill-istess attur żewġha fil-ġimgħa
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jew fix-xahar kif ordnat minn din il-Qorti jew jekk hekk
jidher xieraq lill-istess Qorti, tordna lill-konvenuta sabiex
tħallas lill-attur, minflok dak il-manteniment kollu jew parti
minnu, somma globali li fil-fehma tal-Qorti tkun biżżejjed
sabiex l-attur ikun finanzjarjament indipendenti jew anqas
dipendenti mill-konvenuta.
5.
tapplika kontra l-konvenuta interament jew in
parti, id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 48 tal-Kodiċi Ċivili
(Kap. 16).
6.
tiddikjara xolta l-kommunjoni ta’ l-akkwisti
eżistenti bejn il-kontendenti u tordna li l-istess oġġetti
formanti parti mill-komunjoni ta’ l-akkwisti jiġu maqsuma
f’żewġ porzjonijiet komposti kif jiġi ordnat u stabbilit minn
dina l-Qorti in vista, inter alia, tad-dati ta’ l-akkwist taddiversi oġġetti formanti l-istess komunjoni u tad-data
stabilita minn din il-Qorti bħala d-data meta l-istess
konvenuta tkun kunsidrata li minnha kienet ħatja tal-firda ,
liema porzjonijiet illi jiġu assenjati waħda lill-attur u l-oħra
lill-istess konvenuta billi, okkorrendo għall-finijiet ta’ din ittalba, jiġi nominat perit biex jagħmel il-likwidazzjoni
mitluba u jipproponi pjan ta’ diviżjoni, nutar sabiex jirċievi
l-att relattiv u kuratur biex jirrappresenta lill-eventwali
kontumaċja fuq l-istess att.
7.
tikkundanna lill-konvenuta tikkonsenja lill-attur
il-beni kollha dotali u parafernali tiegħu u separatament
tordna li l-attur jiġi mogħti l-pjena amministrazzjoni tal-beni
parafernali tiegħu.

8.
tawtorizza lill-attur illi jirreġistra ossija tniżżel
fir-Reġistru Pubbliku s-sentenza eventwalment mogħtija
minn dina l-Qorti.
9.
tipprojbixxi lill-istess konvenuta milli tkompli
tuża kunjom l-attur.
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Bl-ispejjeż, kompriżi dawk inkorsi fil-proċeduri ta’
medjazzjoni quddiem dina l-Onorabbli Qorti, kontra lkonvenuta li hija minn issa nġunta għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attur maħlufa u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenuta ppreżentata
fit-28 ta’ April, 2006 li permezz tagħha eċċepiet;
Illi l-konvenuta taqbel li għandha tiġi ppronunzjata sseparazzjoni personali bejn il-kontendenti imma mhux
għar-raġunijiet imputabbli lilha peress li tikkontendi li kien
żewġha l-attur li renda ruħu ħati ta’ sevizzi, minaċċi,
insulti, eċċessi u nġurji gravi.
Illi l-konvenuta tgħid li jidhrilha li fiċ-ċirkostanzi l-kura u lkustodja tat-tfal għandha tkun konġunta pero’ ma topponix
li r-residenza ta’ l-istess tkun għand l-attur u l-aċċess ta’ lesponenti għandu jkun regolat skond kif ġia’ ddegredat
minn din il-Qorti fiż-żminijiet tax-xitwa. Fis-sajf jidhrilha li laċċess għandu jkun raġonevolment estiż.
Illi r-raba’ talba għandha tiġi miċħuda stante li l-konvenuta
ma taħdimx.
Illi minħabba raġunijiet li se jirriżultaw waqt is-smigħ u lġbir tal-provi, din il-Qorti m’għandhiex tapplika kontra
tagħha d-disposizzjonijiet ta’ l-Artiklu 48 tal-Kodiċi Ċivili.

Illi għal dak li jikkonċerna s-seba’ talba għandu jingħad li lattur ġia’ ħa l-effetti dotali u parafernali tiegħu u għalhekk
din it-talba hija waħda ta’ natura superfluwa.
Illi hi ma topponix għat-tmien u d-disa’ talba.
Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenuta maħlufa u l-lista taxxhieda.
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Rat l-atti proċesswali kompriż ir-rapport ta’ l-Avukat għattfal u s-social worker.
Rat l-affidavits tal-partijiet u semgħet lix-xhieda.
Semgħet lill-minuri.
Rat il-verbal tas-seduta tas-27 ta’ April, 2007 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi din hija kawża ta’ separazzjoni fejn l-attur qed jitlob iddikjarazzjoni ta’ separazzjoni minn ma’ martu flimkien
mas-soliti talbiet. Il-kontendenti għandhom tlett itfal minuri
u l-vertenza tirrigwardja proprju lilhom għaliex fil-verbal
tas-seduta tat-13 ta’ Ottubru, 2006 iddikjaraw appuntu
dan. Mill-provi jirriżulta li l-konvenuta telqet mid-dar
konjugali u t-tfal baqgħu jgħixu ma’ l-attur wara xi żmien li
kienu magħha. Il-konvenuta ħadmet għal ħafna snin iżda
l-attur ilu disokkupat ħafna snin.
Il-Qorti hija preokkupata ħafna fir-rigward tat-tfal għaliex
jidher li kien hemm bdil radikali mill-mod kif tkellmu massocial worker fil-kors tal-medjazzjoni fis-sena 2005 għallmod kif tkellmu ma’ l-Avukat tat-tfal u ma’ l-istess Qorti
appena sena jew ftit iżjed wara. Ir-rapport tas-social
worker juri li t-tfal kienu iktar viċin ta’ ommhom u semmew
każi ta’ swat mill-

missier. It-tifla l-kbira X anke kitbet ittri f’dan is-sens fejn
esprimiet id-dwejjaq kbar tagħha għall-mod kif kienet qed
tgħix. Probabilment il-fatt li l-konvenuta mbagħad kellha
relazzjoni ma’ raġel ieħor biddel kollox u hu probabbli
wkoll li t-tfal bħalissa qegħdin taħt l-influwenza ta’
missierhom billi jgħixu miegħu. Hu x’inhu pero’ illum it-tfal
ma jridux jaraw lill-ommhom iżda l-Qorti xorta se
takkordalha aċċess għaliex hu ċar li minkejja kollox ilPagna 5 minn 7
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konvenuta tħobb lil uliedha u huma ċ-ċirkostanzi li wasslu
l-affarijiet għal dawk li huma llum.
Dwar il-kawża tas-separazzjoni għalkemm il-konvenuta
telqet mid-dar, il-Qorti filwaqt li tapprezza l-attenzjoni li
jagħti l-attur lit-tfal u l-mod kif qed irabbihom u jieħu
ħsiebhom, tħoss li l-attur ma ġġustifikax il-fatt li ilu s-snin
ma jaħdem u jidher li huwa wieħed minn dawk in-nies li
jippreferu jgħixu fuq it-taxxi li jħallas ħaddieħor milli jfittex
ix-xogħol, u dan seta’ kien raġuni li wassal għal firda bejn
il-partijiet. Naturalment kif inhi s-sitwazzjoni issa, huwa
aħjar li l-ewwel irabbi t-tfal mingħajr nuqqasijiet emottivi,
dejjem fiċ-ċirkostanzi.
Fir-rigward tal-komunjoni jidher li kulħadd ħa sehmu
miegħu u ma hemmx proprjeta’ immobbli. Billi ħadd millpartijiet ma jaħdem ma hemmx manteniment dovut.
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tiddeċiedi dwar it-talbiet
ta’ l-attur hekk;
1.
tippronunzja s-separazzjoni personali bejn
il-kontendenti iżda għal raġunijiet imputabbli liż-żewġ
partijiet;
2.

tawtorizza lil kull parti tgħix għal rasha;

3.
taffida l-kura u kustodja tal-minuri
msemmija f’idejn l-attur b’dan li l-konvenuta jkollha
aċċess għalihom nhar ta’ Ġimgħa bejn l-erbgħa ta’
wara nofs in-nhar (4.00p.m.) sat-tmienja ta’ fil-għaxija
(8.00p.m.) iżda

fix-xhur bejn Lulju u Settembru jkollha ukoll aċċess
addizzjonali nhar ta’ Tlieta bejn l-erbgħa ta’ wara nofs
in-nhar (4.00p.m.) u t-tmienja ta’ fil-għaxija (8.00p.m.);
l-aċċess jibqa’ jsi billi l-konvenuta tiġbor it-tfal millBelt Valletta kif isir bħalissa;
4.

tiċħad ir-raba’ talba;
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5.

tiċħad il-ħames talba;

6.
tiddikjara xolta l-komunjoni ta’ l-akkwisti
bejn l-attur u l-konvenuta billi l-partijiet iżommu
għandhom dak li hu fil-pussess tagħhom illum;
7.
tastjeni milli tieħu konjizzjoni tas-seba’
talba minħabba li ma jirriżultax li l-konvenuta għandha
fil-pussess tagħha xi proprjeta’ parafernali ta’ l-attur;
8.

tilqa’ t-tmien talba;

9.

tilqa’ d-disa’ talba.

L-ispejjeż jitħallsu mill-partijiet nofs kull wieħed u
waħda.

Moqrija.

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