Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tal-5 ta' Ottubru, 2007
Citazzjoni Numru. 43/2007

Kawża Nru: 39
Rikors Ġuramentat Nru: 43/07 JA.
A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fit-2 ta’ Frar, 2007 li
permezz tiegħu l-attriċi esponiet bir-rispett u bil-ġurament
tagħha kkonfermat:
Illi l-partijiet iżżewġu fid-19 ta’ Mejju, 2005 u dan huwa
żwieġ ċivili;
Illi minn dan iż-żwieġ ma kienx hemm tfal;
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Illi ftit wara li żżewġu r-raġel beda jsawwat lill-esponenti u
jħalliha nieqsa minn kollox;
Illi wara xahrejn biss ta’ żwieġ ir-raġel telaq mid-dar fejn
kienu qegħdin joqgħodu ġewwa << indirizz >> li hija rresidenza ta’ omm l-esponenti u dan wara li kien jgħidilha
wara li żżewġu li huwa żżewwiġha għal konvenjenza u
mhux għax kien iħobbha;
Illi jeżistu raġunijiet oħra legalment fondati li jagħtu lok
għal proċeduri ta’ separazzjoni personali;
Illi b’digriet tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni Ċivili), nota numru
(sic) l-attriċi ġiet awtorizzata sabiex tipproċedi għasseparazzjoni personali.
Illi l-attriċi tirreferi għall-korp kollu ta’ din iċ-ċitazzjoni.
Jgħid għalhekk il-konvenut għala din l-Onorabbli Qorti
m’għandhiex taqta’, tiddeċiedi u tordna:
1.
Tippronunzja s-separazzjoni personali bejn ilpartijiet illi ż-żwieġ bejn il-konjuġi A B tkisser minħabba
minaċċi, eċċessi, moħqrija, theddid, adulterju, swat u
abbandun u eċċessiv u minħabba li l-ħajja flimkien
m’għadhiex aktar possibbli u għax iż-żwieġ tkisser
irremedjabilment liema raġunijiet huma imputabbli lillkonvenut;
2.
Illi din il-Qorti għandha tiddikjara wkoll illi lkonvenut huwa ħati tal-firda għal waħda mir-raġunijiet
imsemmijin fil-Kodiċi Ċivili l-jeddijiet imsemmijin fl-Artikoli
631, 633, 825, 826 u 827 kif ukoll dak kollu li jkun kisbet
mill-parti l-oħra b’donazzjoni bi ħsieb taż-żwieġ; jew waqt
żwieġ, jew taħt titolu ieħor gratwitu; kif ukoll kull jedd ta’
parti miż-żwieġ għan-nofs ta’ l-akkwisti li jkunu saru l-aktar
bil-ħidma tal-parti l-oħra wara data stabbilita mill-Qorti
bħala d-data meta l-parti l-oħra għandha tkun kunsidrata li
minnha jkun ħati tal-firda u għalhekk tillikwida l-komunjoni
ta’ l-akkwisti eżistenti bejn il-partijiet u dan billi tapplika
dawn is-sanzjonijiet tal-Liġi kontra l-istess konvenut;
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3.
Tiffissa retta alimentarju jew manteniment u lmodulatijiet tal-ħlas tal-istess, favur l-attriċi;
4.
Tittermina, tillikwida u xxolji l-komunjoni talakkwisti eżistenti bejn il-konjuġi A B u taqsam u tassenja listess komunjoni bejn il-partijiet okkorrendi bin-nomina talperit sabiex ifassal pjan ta’ qasma;
Bl-ispejjeż kontra l-konvenut
subizzjoni.

li huwa nġunt

għas-

Rat il-lista tax-xhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fis-7 ta’ Mejju,
2007 li permezz tagħha d-Deputati Kuraturi esponew birrispett u bil-ġurament tagħhom ikkonfermaw:
Illi huma m’humiex edotti mill-fatti li taw lok għal dan irrikors u jirriżervaw illi jippreżentaw nota ta’ l-eċċezzjonijiet
ulterjuri kemm-il darba jkunu edotti mill-fatti.
Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavits ta’ l-attriċi u ta’ omissis.
Semgħet ix-xhieda.
Rat il-verbal tas-seduta tal-11 ta’ Ġunju, 2007 li permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi din hija kawża ta’ separazzjoni fejn l-attriċi qed titlob iddikjarazzjoni ta’ separazzjoni minn ma’ żewġha. Il-kawża
ma tippreżenta ebda diffikoltajiet għaliex il-partijiet damu
jgħixu flimkien ftit xhur u l-konvenut abbanduna għal
kollox id-dar konjugali tant li l-attriċi m’għandhiex idea fejn
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jinsab bħalissa. Jidher ukoll li kien ġieli jsawwatha. Barra
minn hekk qed titlob biss li tiġi dikjarata s-separazzjoni
oltre t-talbiet soliti bħal dik għat-terminazzjoni talkomunjoni ta’ l-akkwisti. L-attriċi ukoll ma tafx kemm qed
jaqla’ il-konvenut u għalhekk il-Qorti ma tistax tipprovdi
dwar dan. Ma hemm xejn x’jinqasam bħala komunjoni talakkwisti.
Għaldaqstant il-Qorti tilqa’ it-talbiet kollha attriċi u
għalhekk;
1.
tippronunzja s-separazzjoni personali bejn
il-kontendenti minħabba ħtijiet imputabbli lillkonvenut;
2.
tiddikjara applikabbli fil-konfront talkonvenut id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikoli 631, 633,
825, 826 u 827 u għall-fini tat-tieni talba tiddikjara li lkonvenut tilef kull dritt fir-rigward tal-komunjoni ta’ lakkwisti b’effett mill-21 ta’ Mejju, 2006;
3.
talba;

tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-tielet

4.
tiddikjara mitmuma l-komunjoni ta’ lakkwisti ġia’ eżistenti bejn il-partijiet b’effett mill-21 ta’
Mejju, 2006.
L-ispejjeż jitħallsu mill-konvenut iżda l-attriċi għandha
provisorjament tħallas id-drittijiet u spejjeż talkuraturi.

Moqrija.
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