Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tat-18 ta' Jannar, 2008
Citazzjoni Numru. 69/2006

Kawża Nru: 25
Rikors Ġuramentat Nru: 69/06 JA.

A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fit-28 ta’ Frar, 2006 li
permezz tiegħu l-attriċi esponiet bir-rispett u bil-ġurament
tagħha kkonfermat:
1.

Illi l-partijiet iżżewġu nhar il-31 ta’ Lulju, 1994;
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2.
Illi minn dan iż-żwieġ il-partijiet kellhom żewġ
ulied u cioe’ C li twieldet fl-14 ta’ Jannar, 1995 u D li
twieldet fl-10 ta’ Diċembru, 2003;
3.
Illi
ż-żwieġ
tal-partijiet
tkisser
irremedjabbilment minħabba eċċessi, sevizzji, adulterju,
vjolenza fiżika u morali, theddid u nġurji gravi da parti talkonvenut u dan mhux biss fil-konfront ta’ l-attriċi imma
anki fil-konfront ta’ uliedha minuri stess, u wkoll minħabba
inkompatibbilta’ ta’ karattru;
4.
Illi l-attriċi fetħet medjazzjoni quddiem din lOnorabbli Qorti liema medjazzjoni ngħalqet mingħajr lebda eżitu;
5.
Illi fil-preżent il-konvenut jinsab barra minn
Malta u ilu hekk għal diversi xhur biex jaħrab mid-diversi
kredituri li qed ifittxuh għad-dejn li għamel magħhom ad
insaputa tal-mara;
6.
Illi l-konvenut qatt ma għadda l-ebda
manteniment lill-attriċi la għaliha u lanqas għal uliedha;
7.
Illi m’hemmx possibbilta’ ta’ rikonċiljazzjoni
bejn il-partijiet;
Tgħid għalhekk il-konvenuta l-għala m’għandhiex din lOnorabbli Qorti:
1.
partijiet;

Tippronunzja s-separazzjoni personali bejn il-

2.
Tafda l-kura u l-kustodja ta’ l-ulied minuri C u
D esklussivament lill-attriċi;
3.
Tiffissa manteniment xieraq għall-attriċi u
għall-minuri u tordna lill-konvenut iħallas tali manteniment
lill-attriċi;
4.
Tawtorizza lill-attriċi sabiex tgħix
matrimonjali (indirizz) ad esklużjoni tal-konvenut;

fid-dar
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5.
Tillikwida l-komunjoni ta’ l-akkwisti ta’ bejn ilpartijiet okkorrendo bl-opera ta’ periti nominandi;
6.
Taqsam il-komunjoni ta’ l-akkwisti kif likwidata
f’żewġ porzjonijiet u tassenja lil kull wieħed u waħda millpartijiet waħda miż-żewġ porzjonijiet tal-komunjoni ta’ lakkwisti.
Bl-ispejjeż kontra l-konvenut inġunt in subizzjoni.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fis-17 ta’ Mejju,
2006 li permezz tagħha B bil-ġurament tgħid u
tikkonferma:
1.
Illi l-esponenti m’hijiex edotta mill-fatti tal-każ u
tirriżerva li tipprovdi r-risposti tagħha fid-dettal fi stadju
ulterjuri.
Salvi eċċezzjonijiet oħra u bl-ispejjeż.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata ppreżenata fid-19 ta’ Jannar,
2007 li permezz tagħha B fil-kwalita’ tiegħu premessa bilġurament jgħid u jikkonferma:
1.
Illi l-esponent mhux edott mill-fatti tal-każ u
għalhekk qed jirriżerva li jressaq it-tweġiba tiegħu fi stadju
ulterjuri.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavits ta’ l-attriċi, ta’ omissis.
Rat il-verbali tas-seduti quddiem l-Assistent Ġudizzjarju.
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Rat il-verbal tas-seduta tat-23 ta’ Novembru, 2007 illi
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 diffikultajiet għaliex il-konvenut
abbanduna għal kollox id-dar konjugali tant li l-attriċi taf
biss li qed jgħix l-Italja ma’ mara oħra li magħha kienet
qabditu fil-fatt. Skond l-attriċi huwa anke għandu tarbija
minn din il-mara.
L-attriċi ġabet provi dwar il-kontijiet bankarji li għandhom
il-partijiet u l-istatements relattivi huma esebiti minn fol 28
‘il quddiem tal-proċess. F’isem l-attriċi hemm biss żewġ
kontijiet fil-Bank of Valletta u li b’kollox għandhom bilanċ
ta’ Lira Maltija u ħamsa u tletin ċenteżmi (Lm1.35), filwaqt
li f’isem il-konvenut hemm numru ta’ kontijiet ma’ l-HSBC
li pero’ ukoll huma ta’ ftit mijiet ta’ Liri. Il-konvenut skond
ix-xhieda prodotti ħalla ħafna djun min-negozju li kellu.
Għalhekk billi l-attriċi ftit se jkollha ċ-ċans li titħallas xi
forma ta’ alimenti, il-Qorti se tassenja l-kontijiet bankarji li
hemm f’isem il-partijiet lilha, huma kemm huma. Minħabba
li l-attriċi m’hijiex f’pożizzjoni li tressaq provi dwar il-qligħ
ta’ l-attur għalissa l-Qorti se tastjeni milli tipprovdi dwar ilmanteniment.
Għaldaqstant il-Qorti billi dak allegat mill-attriċi ġie
pruvat, tilqa’ t-talbiet kollha tagħha u għalhekk;
1.
tippronunzja s-separazzjoni personali bejn
il-kontendenti;
2.
tafda l-kura u l-kustodja ta’ l-ulied minuri
tal-partijiet Jeanessa u Josvenia lill-attriċi;
3.
tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tattielet talba;
4.

tilqa’ r-raba’ talba;
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5.
tiddeċiedi dwar il-ħames u sitt talba ta’ lattriċi billi tassenja lill-istess attriċi l-mobbli kollha li
hemm fid-dar konjugali u l-kontijiet kollha bankarji
eżistenti f’isimha, f’isem il-konvenut B u f’isimhom ittnejn flimkien.
L-ispejjeż jitħallsu mill-konvenut iżda l-attriċi għandha
proviżorjament tħallas id-drittjiet u spejjeż tal-kuraturi.

Moqrija.

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