Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Novembru, 2007
Citazzjoni Numru. 384/2006

Kawża Nru: 19
Rikors Ġuramentat Nru: 384/06 JA.
A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fl-24 ta’ Novembru,
2006 li permezz tiegħu l-attriċi esponiet bir-rispett:
1.
Illi fit-3 ta’ Settembru, 2004 il-partijiet għaddew
minn ċerimonja taż-żwieġ fil-Kappella tal-Madonna talMirakli f’Ħal Lija (Dok. “A”);
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2.

Illi minn dan iż-żwieġ ma twildux tfal;

3.
Illi l-ħajja konjugali saret impossibbli minħabba
servizzi, eċċessi, swat, minaċċi, moħqrija, inġurji gravi u
adulterju kommessi kontra l-attriċi mill-konvenut;
4.

Illi l-ħajja miżżewġa tkissret irrevokabilment;

5.
Illi għal dawn ir-raġunijiet, l-attriċi talbet u
ottjeniet l-awtorizzazzjoni meħtieġa mill-Qorti Ċivili
(Sezzjoni tal-Familja), sabiex tipproċedi kontra żewġha
għas-separazzjoni personali, u dana skond digriet numru
omissis mogħti minn dik l-Onor. Qorti (omissis.)
Għaldaqstant, l-esponenti titlob bir-rispett illi din lOnorabbli Qorti, prevja d-dikjarazzjonijiet neċessarji u
mogħtija l-provvedimenti opportuni:
1.
Tiddikjara s-separazzjoni personali bejn ilkonjuġi Camilleri minħabba sevizzi, eċċessi, swat,
minaċċi, moħqrija, inġurji gravi u adulterju kommessi millkonvenut kontra l-attriċi martu;
2.
Tapplika kontra l-konvenut l-effetti taddisposizzjonijiet ta’ l-Artikoli 48 sa 53 tal-Kodiċi Ċivili talLiġijiet ta’ Malta, in toto jew in parte;
3.
Tiddikjara xolta l-komunjoni ta’ l-akkwisti bejn
il-partijiet u tillikwida l-beni in komuni bejniethom
okkorrendo b’opera ta’ perit nominandi, u billi tkun
stabbilita data li minnha l-konvenut ma jitqiesx intitolat
għall-akkwisti magħmula bix-xogħol ta’ l-attriċi, u billi jkun
nominat nutar sabiex jirċievi l-att relattiv u kuratur sabiex
jirrappresenta lill-konvenut fl-eventwali kontumaċja fuq listess att;
4.
Tikkundanna lill-konvenut jikkonsenja lill-attriċi
l-beni parafernali tagħha.
5.
L-attriċi tiġi awtorizzata tirrivedi għal kunjom
xbubitha, ‘C’.
Pagna 2 minn 4
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Bl-ispejjeż kontra l-konvenut li minn issa huwa nġunt
għassubizzjoni.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat illi l-konvenut debitament notifikat naqas li jippreżenta
risposta u għalhekk huwa kontumaċji skond il-liġi.
Rat l-atti proċesswali kompriż id-digriet tat-18 ta’ Mejju,
2007 fejn ġiet miżjuda talba oħra u cioe’ li l-attriċi tkun
awtorizzata terġa’ lura għal kunjom xbubitha.
Rat l-affidavit ta’ l-attriċi.
Rat il-verbal tas-seduta tat-12 ta’ Ottubru, 2007 illi
permezz tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attriċi qed titlob li tiġi dikjarata s-separazzjoni
personali minn mal-konvenut żewġha. Kif ingħad, dan
baqa’ kontumaċji u ma ressaqx provi. Da parti tagħha lattriċi ppreżentat affidavit minn fejn jidher ċar li l-konvenut
kien ħati lejha ta’ l-addebiti indikati fir-rikors promotur.
Madankollu ma qalet xejn fuq il-konsistenza ta’ l-assi talkomunjoni ta’ l-akkwisti u lanqas dwar xi proprjeta’
parafernali li seta’ kien hemm. Dwar dan għalhekk il-Qorti
m’hijiex se tippronunzja ruħha.
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tiddeċiedi l-kawża billi filkontumaċja tal-konvenut, tilqa’ l-ewwel żewġ talbiet
attriċi billi tippronunzja s-separazzjoni personali bejn
il-partijiet; tiddikjara xolta l-komunjoni ta’ l-akkwisti
bejn il-partijiet iżda tastjeni milli tieħu konjizzjoni talkumplament tat-tielet talba u tar-raba’ talba. Finalment
tawtorizza lill-attriċi terġa’ tuża kunjom xbubitha, u
cioe’ ‘C’. L-ispejjeż tal-kawża għandhom jitħallsu millkonvenut.

Moqrija.
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< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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