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Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fit-13 ta’ Marzu, 2007
li permezz tiegħu l-attur espona bir-rispett:
1.
Illi l-attur ilu miżżewweġ lill-konvenuta mis-26
ta’ Lulju, 1984. Minn dan iż-żwieġ twieldu żewġt itfal X
illum maġġorenni u Y li twieled fid-29 ta’ Mejju, 1992;
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2.
Illi l-konvenuta saret ħatja ta’ inġurji gravi,
sevizzi, minaċċi u moħqrija u swat lejn żewġha, dan iżżwieġ ġie res impossibbli ukoll minħabba inkompatibilta’
ta’ karattru;
3.
Illi l-attur huwa pensjonant u għandu problemi
ta’ saħħa fil-waqt li l-mara taħdem. B’hekk il-konvenuta
għandha introjtu sostanzjali għas-sussistenza tagħha. Lintrojtu ta’ l-attur ġej biss mill-pensjoni li għandu. U
għalhekk il-konvenuta għandha tkun obbligata tħallas retta
alimentari lil żewġha;
4.
Illi nġabet l-awtorizzazzjoni biex il-partijiet
jipproċedu għas-separazzjoni permezz ta’ digriet tal-Qorti
Ċivili (Sezzjoni Familja) tat-3 ta’ Lulju, 2006 kif estiż
permezz ta’ digriet tas-16 ta’ Frar, 2007 li qed jiġu annessi
bħala dokument “A” u “A1”;
5.
Illi d-dar matrimonjali inbigħet u r-rikavat
inqasam ugwalment bejn il-partijiet. L-attur mar jgħix fi flat
mikri u l-konvenuta xtrat dar il-Mosta.
Għaldaqstant l-esponent jitlob bir-rispett lil dina lOnorabbli Qorti jogħġobha:
1.
Tippronunzja s-separazzjoni personali bejn ilkontendenti minħabba swat, minaċċi, inġurji gravi, sevizzi
u moħqrija lejn l-attur magħmula mill-konvenuta ai termini
tal-Kodiċi Ċivil u/jew minħabba inkompatibilta’ ta’ karattru;
2.
Tiddikjara u tordna li l-istess konvenuta titlef
id-drittijiet kontemplati fl-artikoli 631, 633, 633A, 825, 826
u 827 tal-Kodiċi Ċivili u tapplika kontra l-konvenuta u favur
l-attur id-disposizzjonijiet tal-Artiklu 48 tal-Kodiċi Ċivili;

3.
Tordna t-tmiem u x-xoljiment tal-komunjoni talakkwisti bejn il-partijiet;
Pagna 2 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

4.
Tillikwida l-istess komunjomi tal-akkwisti jekk
hemm bżonn permezz ta’ periti nominandi taqsam l-istess
bejn il-kontendenti nofs kull wieħed b’dan pero’ li lill-attur
għandhom jiġu assenjati fl-intier tagħhom l-akkwisti li saru
bil-ħidma tiegħu u jingħatalu lura dak li hu ta lill-konvenuta
b’donazzjoni bil-ħsieb taż-żwieġ jew waqt iż-żwieġ 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-konvenuta
jidhru minflokha;
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-konvenuta tħallas lil żewġha dik irretta alimentari kif tiddeċiedi din l-Onorabbli Qorti għalih u
għat-tifel minuri.
8.
Tordna li l-attur jingħata l-kura u kustodja tattifel minuri jew fin-nuqqas aċċess xieraq kif jidhrilha dina lOnorabbli Qorti.
Bl-ispejjeż inklużi dawk tal-mandati ta’ deskrizzjoni u
sekwestru preżentati kontestwalment. Il-konvenuta minn
issa nġunta biex tidher għas-subizzjoni.
Rat il-lista tax-xhieda.

Rat ir-risposta ġuramentata tal-konvenuta ppreżentata fis17 ta’ April, 2007, li permezz tagħha esponiet bir-rispett:
1.
Illi hija taqbel li għandha tiġi pronunzjata sseparazzjoni personali bejnha u l-attur, pero’ mhux bi ħtija
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tagħha, iżda għal raġunijiet imputabbli unikament lill-istess
attur.
2.
Illi ma hemmx raġunijiet legali għallapplikazzjoni tal-artikolu 48 tal-Kodiċi Ċivili kontra tagħha,
iżda dan għandu jiġi applikat kontra l-attur innifsu.
3.
Illi hija taqbel mat-tielet talba ta’ l-attur li din ilQorti għandha tordna t-tmiem u x-xoljiment tal-komunjoni
tal-akkwisti bejn il-kontendenti.
4.
Illi hija taqbel ukoll li l-komunjoni ta’ l-akkwisti
bejn il-kontendenti għandha tiġi likwidata, maqsuma u
assenjata kull naħa l-parti spettanti lilha, pero’ l-attur,
minħabba l-ħtijiet tiegħu u b’applikazzjoni tal-artikoli 48 u
51 tal-Kodiċi Ċivili, m’għandux jingħata sehem millakkwisti magħmula mill-eċċipjenti minn dik id-data li
tistabilixxi din il-Qorti, u li inoltre għandu jittieħed kont ukoll
tal-krediti li l-eċċipjenti għandha kontra l-komunjoni, kif
ukoll tal-proprjeta’ dotali u parafernali tagħha.
5.
Illi l-kura tat-tifel minuri għandha tiġi fdata
esklussivament f’idejn l-eċċipjenti u għalhekk it-tmien
talba ta’ l-attur għandha tiġi miċħuda.
6.
Illi s-seba’ talba ta’ l-attur għandha tiġi
miċħuda billi huwa l-istess attur li mid-dħul tiegħu għandu
jipprovdi għalih innifsu u jmantni lil ibnu minuri.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat l-atti proċesswali.

Rat il-verbal tas-sedta tal-21 ta’ Ġunju, 2007 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza dwar l-ewwel u ttielet talba iżda fit-termini ta’ l-istess verbal.
Ikkunsidrat;
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Illi l-attur qed jitlob li jiġi pronunzjata s-separazzjoni bejn ilpartijiet oltre s-soliti talbiet iżda fis-seduta tal-21 ta’ Ġunju,
2007 il-partijiet qablu li tiġi pronunzjata s-separazzjoni u
terminata l-komunjoni ta’ l-akkwisti.
Il-Qorti għal dawn il-mottivi;
1.
tippronunzja s-separazzjoni personali bejn
il-kontendenti;
2.
tiddikjara terminata b’effett mil-lum stess
il-komunjoni ta’ l-akkwisti bejn l-attur u l-konvenuta.
L-ispejjeż ta’ din l-istanza jiġu deċiżi mas-sentenza
finali.

Moqrija.

< Sentenza In Parte >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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