Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tat-23 ta' April, 2010
Citazzjoni Numru. 337/2007

A
-vsL-Avukat Dr. Patrick Valentino u l-Prokuratur Legali
Mario Mifsud Bonnici b’digriet tat-22 ta’ Frar 2008 ġew
ikkonfermati bħala Kuraturi Deputati sabiex
jirrappreżentaw lill-assenti B

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fit-22 ta’ Awissu 2007
li permezz tiegħu l-attur ippremetta:
1.
Illi r-rikorrenti A u l-assenti B iżżewġu fl-għaxra
(10) ta’ Awissu tas-sena elf disa’ mija u sitta u disgħin
(1996) skond ċertifikat taż-żwieġ anness u mmarkat bħala
Dok. A;
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2.
Illi miż-żwieġ ta’ bejn il-kontendenti twieldet
tifla C li twieldet fl-erbgħa u għoxrin (24) ta’ Jannar tassena elf disa’ mija u sebgħa u disgħin (1997);
3.
Illi l-intimata abbandunat lill-esponenti u ħalliet
il-gżejjer Maltin flimkien mal-bint minuri u l-esponenti ma
jafx fejn qed tirrisjedi;
4.
Illi l-hajja konjugali ta’ bejn il-partijiet saret
impossibbli u ż-żwieġ tkisser irrimedjabbilment;
5.
Illi l-partijiet ġew awtoriżżati jipproċedu għasseparazzjoni personali permezz ta’ digriet tal-Qorti Ċivili
(Sezzjoni tal-Familja)(Dok. B);
Għaldaqstant l-esponenti umilment titlob lil dina lOnorabbli Qorti sabiex għar-raġunijiet premessi:
1.
Tippronunzja s-separazzjoni personali ta’ bejn
il-kontendenti minħabba li l-intimata abbandunat lil
żewġha kif ukoll peress li ż-żwieġ ta’ bejn il-kontendenti
tkisser irrimedjabbilment;
2.
Tafda l-kura u kustodja tat-tfal minuri C f’idejn
ir-rikorrent;
3.
Tawtoriżża lil esponenti jkollu aċċess għal
bintu minuri C u tiffissa modalita’ ta’ kif dan l-aċċess
għandu jiġi eżerċitat;
4.
Ixxolji l-komunjoni tal-akkwisti ta’ bejn ilpartijiet u tillikwida u taqsam l-istess komunjoni f’żewġ
porzjonijiet li jiġu assenjati wahda lir-rikorrenti u l-oħra lillintimat, billi tikkunsidra t-tortijiet kommessi mill-intimata
b’konsegwenza
ta’
liema
ż-żwieġ
tkisser
irrimedjabbilment, occorrendo billi jiġi nominat perit, nutar
biex jirċievi l-att opportun u kuratur biex jirrappreżenta lkontumaċi fuq l-istess att;
5.
Tikkundanna lill-intimata tirritorna lir-rikorrent lassi parafernali kollha tiegħu;
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6.
Tordna li r-rikorrent jgħix fid-dar matrimonjali
tal-partijiet ad esklużjoni tal-intimata u tordna liżgumbrament tal-intimata minn din id-dar;
7.
Tapplika kontra l-intimata s-sanzjonijiet
kontemplati fid-dispożizzjonijiet ta’ l-artikolu 48 u 51 talKodiċi Ċivili;
Bl-ispejjeż kontra l-intimati li hi minn issa nġunta in
subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-atturi u l-lista tax-xhieda.
Rat l-affidavits preżentati mill-attur
attur;

fosthom tal-istess

Rat il-verbal tas-seduta tal-19 ta’ Frar 2010 li permezz
tiegħu l-kawża thalliet għas-sentenza;
Ikkunsidrat;
Illi kif ġia’ ingħad l-attur qed titlob is-separazzjoni minn ma
martu l-konvenuta għas-soliti raġunijiet. Mill-provi mressqa
mill-attur jidher li l-konvenuta abbandunat id-dar konjugali
anzi addirittura telqet minn Malta u l-attur ma għandux
idea fejn tinsab. Jirriżulta li waqt li huwa kien għal xi żmien
barra minn Malta l-konvenuta bdiet relazzjoni ma’ raġel
ieħor u f’daqqa waħda l-attur induna li hija telqet minn
Malta bit-tifla minuri. Għalhekk m’hemmx dubju li t-talba
tiegħu għal separazzjoni għandha tiġi milqugħa.
Fir-rigward tal-kura u kustodja tat-tifla l-Qorti mhux
f’pożizzjoni illi tiddeċiedi għaliex ma tressqux provi iżda
ċertament l-attur għandu dritt li jkollu aċċess regolari.
Naturalment billi jista’ jirriżultaw l-estremi ta’ teħid ta’
minuri mingħajr awtoriżżazzjoni huwa jista’ jkollu rimedji
oħra.
L-attur iddikjara illi l-partijiet ma jippossedux proprjeta’ u
allura ma hemmx lok la għad-diviżjoni tal-proprjeta’ u
lanqas għal ritorn ta’ oġġetti parafernali.
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DEĊIŻJONI
Il-Qorti għalhekk qed tiddeċiedi din il-kawża billi firrigward tat-talba attriċi:
1.
Tippronunzja s-separazzjoni bejn il-kontendenti
tort tal-konvenuta
2.
Tastjeni li tipprovdi dwar it-tieni talba ;
3.
Tordna li l-attur ikollu aċċess għall-minuri tlett
darbiet fil-ġimgħa għal sagħtejn kull darba;
4.
Tastjeni milli tieħu konjizzjoni tar-raba’ talba u
ħames minħabba dak li ġia’ ġie deċiż;
5.
Tilqa’ s-sitt u seba’ talba;
L-ispejjeż tal-kawża jkunu a kariku tal-konvenuta, iżda
l-attur għandu jhallas provviżorjament l-ispejjeż u
drittijiet tal-kuraturi deputati.

Moqrija.

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