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Il-Qorti,
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fid-9 ta’ Awwissu
2006 fejn ġie premess:
1.
Illi l-kontendenti żżewġu fit-23 ta’ Awwissu
2000 u mill-istess żwieġ twieled tifel, bl-isem ta’ E,
mwieled fis-16 ta’ Jannar 2002;
2.
Illi l-ħajja konjugali bejn il-kontendenti
m’għadhiex aktar possibbli minħabba tortijiet attribwiti lillintimat u senjament eċċessi, moħqrija, u theddid u nġurji
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gravi da parti tiegħu, adulterju u in subsidum, għax iżżwieġ tkisser irrevokabbilment;
3.
Illi l-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja) iddikjarat
permezz ta’ digriet tas-26 ta’ Lulju 2006 illi l-medjazzjoni
fl-atti ta’ ittra numru __/___ (omissis) kienet magħluqa u
awtoriżżat lil C D jipproċedi b’kawża għas-separazzjoni
personali fit-terminu impost bil-liġi;
4.
Illi l-esponenta qed tipprevali ruħha millArtikolu 4 (2) tal-Avviż Legali 397/2003 u tintavola hi lproċeduri quddiem din il-Qorti, anke l-awtoriżżazzjoni talQorti Ċivil (Sezzjoni Familja) ħarġet strettament lill-intimat
odjern;
5.
Illi kull tentattiv sabiex seħħ rikonċiljazzjoni u /
jew jintlaħaq ftehim bonarju ma swew għal xejn, u
għalhekk kellhom jiġu ntavolati dawn l-odjerni proċeduri.
6.
Illi l-beni formanti l-komunjoni tal-akkwisti
eżistenti bejniethom ġja’ ġew diviżi b’kuntratt ta’
separazzjoni tal-beni magħmul bejn il-kontendenti fis-7 ta’
Awissu 2004, u għalhekk f’dan il-proċeduri ma hemmx
kwistjonijiet dwar proprjeta’ tal-kontendenti:
Għaldaqstant l-esponenta umilment titlob lil din lOnorabbli Qorti sabiex:
1)
Tiddikjara u tippronunzja s-separazzjoni
personali bejn il-kontendenti għal tortijiet imputabbli lillintimat, u konsegwentament tistabbilixxi d-data meta listess intimat għandu jkun ikkunsidrat li minnha kien ħati
tal-firda, u tawtoriżża lir-rikorrenti tgħix separatament millintimat;
2)
Tordna u tikkonferma illi l-kura u l-kustodja tattifel minuri tal-kontendenti fuq imsemmi, tiġi fdata
esklussivament f’idejn ir-rikorrent salv id-dritt ta’ aċċess li
din l-Onorabbali Qorti jogħġobha takkorda lill-intimat għallistess minuri, taħt dawk il-kundizzjonijiet li hi jidhrilha
xierqa u opportuni;
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3)
Tikkundanna lll-intimat sabiex iħallas lirrikorrenti, u dana għaliha u għall-istess minuri, dik ir-retta
alimentarja xierqa u adegwata li tiġi ffissata minn din listess Qorti;
4)
Tapplika kontra l-intimat, interament jew in
parti, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 48 tal-Kodiċi Ċivili;
5)
Tawtoriżża lir-rikorrenti sabiex tabita fid-dar
matrimonjali, jekk din teżisti, esklussivament waħedha ma’
binha;
6)
Tawtoriżża lill-attriċi illi tirreġistra ossija tniżżel
fir-Reġistru Pubbliku s-sentenza eventwalment mogħtija
minn dina l-Onorabbli Qorti;
Bl-ispejjeż kollha kontra l-intimat li huwa minn issa nġunt
għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-attriċi u l-lista tax-xhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fis-27 ta’
Settembru 2006, li permezz tagħha l-konvenut eċċepixxa
bir-rispett:
1.
Illi għalkemm mhux jiġi oppost li tiġi
pronunzjata s-separazzjoni personali ta’ bejn il-partijiet, lewwel talba tar-rikorrenti qed tiġi kkontestata fid-dritt u filfatt in kwantu din qed tintalab minħabba raġunijiet
attribwibbli għall-eċċipjenti. Huwa sottomess li kienet
pjuttost ir-rikorrenti li kissret l-armonija tar-relazzjoni ta’
bejn il-partijiet bl-azzjonijiet tagħha u b’offiżi u nsulti
verbali kontinwi fil-konfront tal-esponenti, u għalhekk irraġunijiet għal din is-separazzjoni huma verament
attribwibbli lilha.
2.
Illi fir-rigward it-tieni talba, l-esponenti
jikkontesta li l-kura u kustodja ta’ l-iben minuri tiġi fdata
f’idejn ir-rikorrenti. Kuntrarjament għal dan, huwa jħoss li
l-kura u kustodja tal-iben għandha tiġi afdata f’idejh, u dan
peress li kif se jiġi ppruvat fil-kors ta’ din il-kawża, irrikorrenti għandha nstabbilita’ personali u possibilment
Pagna 3 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

instabilita’ psikoloġika u għalhekk ma jkunx f’loku li l-iben
jiġi afdat lilha. Inoltre, b’deċiżjoni unilaterali tagħha, irrikorrenti waslet biex ċaħħdet lil binha milli jara lil missieru
għal ħames xhur sħaħ mingħajr raġunijiet ġustifikabbli, u
saħansitra ħbiet fejn kien jinsab dan l-iben. Għalhekk hija
ċertament ma tieħux deċiżjonijiet fl-interess tal-iben.
3.
Illi l-esponenti jsostni wkoll li kuntrarjament
għal dak allegat mir-rikorrenti fit-tieni talba tagħha, il-kura
u kustodja t-tifel minuri m’hijiex preżentement fdata f’idejn
l-istess rikorrenti.
4.
Rigward it-talba għall-ħlas tal-alimenti, lesponenti jaċċetta r-responsabbilta’ tiegħu li jmantni lil
ibnu bħalma hija wkoll l-istess responsabbilta’ tarrikorrenti.
5.
Illi l-esponenti jikkontesta li għandu jħallas xi
manteniment lil martu, peress li hija għandha xogħol li
permezz tiegħu tista’ tmantni lilha nfisha suffiċjentement,
kif ukoll peress li hija għandha kwalifiki suffiċjenti biex
issib anki xogħlijiet alternattivi;
6.
Illi huwa jopponi milli jiġu applikati fil-konfront
tiegħu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 48 tal-Kodiċi Ċivili, u
dan peress li kif spjegat, m’huwiex huwa li kkawża t-tkissir
taż-żwieġ ta’ bejniethom.
7.
Illi ma teżisti l-ebda dar matrimonjali bejn ilpartijiet u għalhekk mhux il-każ li ssir xi pronunzja dwar xi
dar matrimonjali.
8.

Illi s-sitt talba mhux tiġi kontestata.

9.

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri u fid-dritt u fil-fatt.

Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenut
xhieda.

u l-lista tax-

Rat ir-rikors konġunt preżentat fis-26 ta’ Ottubru 2012 li
permezz tiegħu l-partijiet talbu li l-istess Qorti tippronunzja
u tbiddel it-talba minn waħda għal separazzjoni personali
Pagna 4 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

għal waħda ta’ ħall taż-żwieġ (divorzju) skond l-Artikolu
66F tal-Kodiċi Ċivili;
Rat is-sentenza tad-29 ta’ Novembru 2012 fejn wara li lQorti evalwat li kienu jeżistu r-rekwiżiti neċessarji t-talba
ġiet milqugħa.
Rat il-verbal tal-istess seduta fejn il-kawża ġiet differita
biex tingħata sentenza definittiva fuq divorzju (peress li lmertu l-ieħor ġie eżawrit) – u dan anke peress li l-vertenzi
kollha bejn il-partijiet ġew riżolti permezz tal-kuntratt ta’
separazzjoni konsenswali li ġie anke esebit fil-proċess talkawża.
Għaldaqstant il-Qorti tilqa’ t-talbiet kontenuti fir-rikors
imsemmi u tiddikjara l-ħall taż-żwieġ bejn il-partijiet u
tordna li r-Reġistratur tal-Qorti biex javża lid-Direttur
tar-Reġistru Pubbliku biex fiż-żmien li tagħtih il-liġi
jirreġistra din is-sentenza.
Tastjeni milli tieħu konjizzjoni mit-talbiet l-oħra u minn
dawk tal-kontro-talba għar-raġuni ġja’ msemmija.
Spejjeż ta’ din is-sentenza jkunu bla taxxa bejn ilpartijiet.
Moqrija.

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

Pagna 5 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

