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Il-Qorti,
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentatat fis-26 t’Ottubru
2005 li permezz tiegħu l-attrici ppremettiet:
Illi l-partijiet iżżewġu fit-______________________
(omissis), skond ma jirriżulta miċ-ċertifikat taż-żwieġ
relattiv illi qed jiġi anness, esebit u mmarkat bħala Dok.
‘A’, minn liema żwieġ twieldu żewġt itfal, senjatament D li
llum hija maġġorenni u E illi għandu (16) sittax-il sena.

Pagna 1 minn 45
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Illi ż-żwieġ ta’ bejn il-partijiet tkisser irrimedjabbilment u lħajja matrimonjali ta’ bejniethom saret impossibbli
minħabba theddid, sevizzi, inġurji gravi, moħqrija kif ukoll
adulterju u abbandun da parti tal-konvenut fil-konfront talattriċi, u in oltre minħabba nkompatibbilta’ serja ta’
karattru bejn il-partijiet.
Illi l-attriċi tirrisjedi flimkien ma’ wliedha ġewwa d-dar
matrimonjali, senjatament ‘Elba’, Triq il-Knisja, Tarxien.
Illi l-attriċi ġiet awtoriżżata tipproċedi b’din l-istanza
permezz ta’ digriet mogħti mill-Onorabbli Qorti Ċivili
(Sezzjoni tal-Familja) u datat 8 t’April 2005, kif
sussegwentement prorogat permezz ta’ digrieti mogħtija
mill-istess Onorabbli Qorti, bl-aħħar wieħed datat 13 ta'
Settembru 2005, illi jġib in-numru ___/___ (omissis), illi
kopja tiegħu qed tiġi annessa, esebita u mmarkata bħala
Dok. ‘B’.
Jgħid għalhekk il-konvenut għaliex m’għandhiex dina lQorti:
1.
Tiddikjara s-separazzjoni personali bejn ilkontendenti għar-raġunijiet fuq premessi u imputabbli lillkonvenut;
2.
Tafda l-kura u 1-kustodja tal-minuri E unikament u
esklussivament f’idejn l-attriċi, salv l-aċċess tal-konvenut
għall-istess minuri;
3.
Tikkundanna lill-konvenut iħallas lill-attriċi martu
retta alimentari xierqa, għaliha u għall-imsemmi minuri,
skond il-Liġi;
4.
Tapplika kontra l-konvenut id-dispożizzjonijiet ta1Artikolu 48 tal-Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta (Kap. 16);
5.
Tiddikjara x-xoljiment u l-likwidazzjoni tal-komunjoni
tal-akkwisti eżistenti bejn il-kontendenti u tassenja parti
lill-attriċi u parti lill-konvenut;

Pagna 2 minn 45
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

6.
Di piu’, u jekk ikun il-każ, tordna d-diviżjoni jew
assenjazzjoni tal-proprjeta’ parafernali tal-partijiet;
7.
Tawtoriżża lill-attriċi tirrisjedi ġewwa d-dar
matrimonjali, senjatament, ________________________
omissis) flimkien ma’ wliedha D u E, ad esklużjoni millistess dar tal-konvenut żewġha;
Bl-ispejjeż kontra l-konvenut illi jibqa’ minn issa nġunt
għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-attrici A B u l-lista taxxhieda.
Rat in-nota tal-eċċezzjonijiet tal-konvenut C B ppreżentata
fit-8 ta’ Marzu 2006, li permezz tagħha l-konvenut
eċċepixxa bir-rispett:
Illi l-eċċipjenti jirrisjedi fir-residenza ____ (omissis) (kif
semmiha hu stess), ______________________ (omissis),
liema art inxtrat u nbniet mill-konvenut biss qabel iż-żwieġ,
għalhekk hija proprjeta’ parafernali tal-konvenut biss u lattriċi ma għandha x’taqsam xejn magħha!
Illi l-ewwel premessa mhux korretta peress illi E jgħalaq
18 fl-1 ta’ Diċembru 2006, jiġifieri anqas minn disa’ xhur
oħra, u għadu student.
Illi lanqas ma t-tieni premessa hi korretta peress illi żżwieġ tkisser irrimedjabbilment mingħajr ebda tama ta’
rikonċiljazzjoni kaġun unikament tal-attriċi a bażi talArtikolu 40 tal-kapitlu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Illi dwar it-tielet premessa ssir riferenza għall-ewwel
eċċezzjoni u kwantu għar-raba’ premessa, anke l-istess
konvenut għandu tali awtoriżżazzjoni legali, u ddokumentazzjoni meħtieġa tiġi esebita fil-mument
opportun.
Illi kwantu l-ewwel talba attriċi dina għandha tintlaqa’ biss
għal raġunijiet imputtabli esklussivament u unikament
għall-aġir pwerili , immatur, u rresponsabbli tal-attriċi.
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Illi t-tieni talba attriċi ma għandhiex aktar bażi legali għarraġunijiet legalment ovvji, apparti mill-fatt li r-relazzjoni
bejn E (dalwaqt 18) u l-għażiż missieru l-konvenut huma
ottimi, kif dejjem kienu.
Illi t-tielet talba attriċi għandha tiġi assolutament miċħuda
għar-raġunijiet legalment u fattwalment fondati, fosthom li
l-attriċi hija ‘full time’ Staff Nurse b’salarju ta’ Lm5,801
bażiku fis-sena, u l-minuri huwa fuq l-għatba li jsir
maġġorenni.
Illi r-raba’ talba attrici għandha tintlaqa’ biss a favur ilkonvenut u kontra l-attriċi, u l-ħames talba għandha
tintlaqa’ meħud in konsiderazzjoni li l-proprjeta’ immobiljari
kollha hija proprjeta’ parafernali tal-konvenut.
Ili s-sitt talba għandha tintlaqa’ u s-seba’ talba ma
għandha ebda bażi legali u fattwali considerando li d-dar
konjugali hija proprjeta’ parafernali tal-konvenut, apparti
mill-fatt li ma hemm ebda raġuni legalment valida għala lkonvenut għandu joħroġ minn daru, meta l-unika persuna
vjolenti u isterika ma hija ħadd ħlief l-attriċi. Illi għalhekk
dina tal-aħħar għandha titkaxkar barra mid-dar proprjeta’
parafernali tal-konvenut.
Illi l-konvenut jirreferi għall-kontro-talbiet tiegħu aktar ’l
isfel.
Salvi eċċezzjonijiet oħra ulterjuri.
Illi l-konvenut ma għandux ibati ebda forma ta’ spejjeż, la
dawk ġudizzjarji u anqas extra-ġudizzjarji.
Illi l-konvenut jirreferi għall-affidavits tiegħu u jirriżerva lkontro eżamijiet għall-affidavits li ppreżentat l-attrici.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenut u l-lista taxxhieda.
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Rat il-kontro-talba tal-konvenut C
kontestwalment
mal-eċċezzjonijiet
ippremmetta:

B ppreżentata
tiegħu
fejn

Illi ż-żwieġ bejn il-kontendenti mfarrak irrimedjabbilment
b’tortijiet unikament attribwibbli lill-attriċi.
Tgħid l-attriċi għala din l-Onorabbli Qorti ma għandhiex
tordna, taqta’ u tiddeċiedi illi:
1.
Iż-żwieġ kontrattat bejn il-kontendenti nhar it_____________________________ (omissis) mfarrak
irrimedjabbilment mingħajr ebda tama ta’ rikonċiljazzjoni,
b’tortijiet unikament attribwibbli għall-attriċi, a bażi ta’
artikolu 38 u 40 tal-Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta;
2.
Illi l-partijiet kontendenti għandhom jinfirdu
legalment bl-obbligi ta’ bejniethom bħala miżżewġin
terminati a bażi u fid-dawl tas-sentenza ta’ din l-Onorabbli
Qorti;
3.
Illi l-attrici għandha tiġi ordnata tivversa
manteniment adegwat għall-konvenut jekk ikun il-każ,
considerando li ż-żewġ ulied illum ma jaqgħux aktar taħt lobbligu legali li jigu mantnuti;
4.
Illi d-dar konjugali ___________________________
(omissis), bil-garaxx b’kollox magħha, għandha tiġi
konfermata bħala proprjeta’ parafernali tal-konvenut, u lattriċi mogħtija żmien qasir u perentorju biex tivvaka millistess fond;
5.
Il-konvenut jekk ikunu jridu l-għeżież uliedu jibqgħu
jgħixu miegħu f’dan sakemm jixtiequ jew sakemm jieħdu listat tagħhom;
6.
L-attriċi għandha tirriverti għal kunjom xbubitha
Schembri, a bażi tal-artikolu 62 tal-Kapitolu 16 tal-Liġijiet
ta’ Malta;
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7.
Il-komunjoni tal-akkwisti għandha tiġi likwidata u
xolta b’mod illi kollox għandu jingħata lill-konvenut billi
kollox sar b’ħidmietu unikament;
8.
Illi pendente lite għandu jkun applikat kontra l-attriċi
l-artikolu 46 tal-Kapitolu 16 għar-raġunijiet legalment u
fattwalment fondati;
9.
Illi għandu jkun applikat kontra l-attriċi l-effetti in toto
tal-artikolu 48 (1) u (2) tal-Kapitolu 16;
10. Illi l-Qorti fid-diskrezzjoni tagħha għandha tapplika leffetti tal-artikolu 51 sa 55A fil-kawża odjerna
favorevolment għall-konvenut;
11. Illi l-Qorti fid-diskrezzjoni tagħha għandha tapplika leffetti tal-artikoli 62A u 66 tal-Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’
Malta;
12. Illi l-Qorti għandha tikkumpensa lill-konvenut għallħsarat kollha li kkaġunat l-attriċi fid-dar u garaxx,
proprjeta’ parafernali tal-istess konvenut;
13. Illi l-Qorti għandha tagħti kwalsiasi provvediment li
jidhrilha xieraq u ġust li tagħti a bażi tal-kontro-talbiet
hawn fuq intavolati mill-konvenut.
14. Illi l-konvenut ma għandux ibati ebda forma ta’
spejjeż, la ġudizzjarji u anqas extra-ġudizzjarji, li
għandhom jiġu sapportati fl-intier tagħhom mill-attriċi;
15. Illi l-attriċi qiegħda tiġi mħarrka in subizzjoni u
għandha tkun rappreżentata minn kuraturi nominati jekk
tibqa’ kontumaċja fir-rigward ta’ dawn il-kontro-talbiet.
Rat l-eċċezzjonijiet tal-attriċi rikonvenzjonata preżentata
fit-3 ta’ Mejju 2006 fejn eċċepiet:
Illi l-eċċipjenti taqbel illi ż-żwieġ ikkuntrattat bejn ilkontendenti,
fit-___________________________
(omissis) tkisser irrimedjabbilment mingħajr ebda tama
għal rikonċiljazzjoni, iżda dan għal raġunijiet imputabbli
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unikament u esklussivament lill-konvenut rikonvenjent
stante illi kien hu illi
abbanduna d-dar matrimonjali
sabiex imur jgħix mas-sieħba tiegħu, filwaqt illi rrenda
ruħu ħati ta’ adulterju, eċċessi, moħqrija u nġurji gravi,
fil-konfront tal-esponenti.
Illi għal dak illi jirrigwarda t-tieni talba huwa ovvju li
skond is-sentenza ta’ dina l-Onorabbli Qorti l-partijiet
għandhom jinfirdu legalment, ai termini tal-istess
sentenza.
Illi t-tielet talba għandha tiġi miċħuda stante illi lkonvenut rikonvenjent iddekada mid-dritt tiegħu li jirċievi
manteniment, oltre l-fatt illi huwa għandu żewġ pagi,
senjatament dik ta’ għalliem u dik li huwa jirċievi milllezzjonijiet tal-privat illi huwa jagħti b’mod regolari.
Illi r-raba’ talba hija għal kollox infondata fil-fatt u fid-dritt
u għandha tiġi respinta stante illi l-eċċipjenti tat
kontribut finanzjarju kbir fuq il-fond matrimonjali,
senjatament _______________________ (omissis), kif
ukoll għamlet ħafna xogħol manwali, u dan kif ser jiġi
ppruvat fil-mori tal-proċeduri odjerni.
Illi l-ħames talba apparti li hija bla ebda bażi legali,
għandha wkoll tiġi miċħuda, stante illi wlied il-partijiet
iridu jgħixu ma1-eċċipjenti kif del resto ilhom jagħmlu
għal aktar minn sentejn wara li l-konvenut rikonvenjent
għażel illi jistabbilixxi r-residenza tiegħu flimkien massieħba tiegħu,
senjatament F, u dan fil-fond
________________________ (omissis).
Illi għal dak illi jirrigwarda s-sitt talba l-eċċipjenti
għandha d-dritt illi tagħżel hi jekk tridx illi tirriverti għal
kunjom xbubitha, stante illi ma hemm l-ebda raġuni
għalfejn hija ma għandhiex iżżomm kunjom il-konvenut
rikonvenjent, jekk hija tagħżel illi tagħmel dan.
Illi għal dak illi jirrigwarda s-seba’ talba hemm qbil
limitatament għall-fatt illi l-kommunjoni ta1-akkwisti tiġi
likwidata u xolta, b’dan illi pero’ l-assi relattivi għandhom
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jinqasmu bejn il-partijiet, kif trid il-liġi, u mhux jiġu
assenjati lill-konvenut rikonvenjent.
Illi t-talbiet numru 8, 9 u 10, senjatament ‘h’, ‘i’ u ‘j’
għandhom jiġu respinti b’dan illi l-artikoli relattivi ndikati
fl-istess talbiet għandhom jiġu applikati unikament u
esklussivament kontra l-konvenut, illi bl-aġir abbużiv u
illegali tiegħu wassal għat-tifrik taż-żwieġ ta’ bejn ilpartijiet u dan kif ser jirriżulta bl-aktar mod ċar mill-provi
li ser jitressqu quddiem dina l-Onorabbli Qorti.
Illi għal dak illi jirrigwarda l-ħdax il-talba ma hemm lebda raġuni għalfejn l-eċċipjenti ma għandhiex iżżomm
kunjom il-konvenut rikonvenjent, jekk hija tagħżel illi
tagħmel dan.
Illi t-tnax il-talba (l) hija għal kollox infondata fil-fatt u fiddritt u inveritjiera, b’dan illi għaldaqstant għandha wkoll
tiġi miċħuda stante illi l-eċċipjenti qatt u fl-ebda ħin ma
għamlet ħsarat fil-fond konjugali tal-partijiet.
Illi għar-raġunijiet imsemmija u kif ser jiġi ppruvat matul
il-proċeduri l-kontro-talbiet tal-konvenut rikonvenjent
għandhom jiġu respinti fl-intier tagħhom.
Illi għal dak illi jirrigwarda l-ispejjeż huwa l-konvenut
rikonvenjent illi għandu jagħmel tajjeb għall-ispejjeż
kollha relatati mal-kawża odjerna stante illi kien hu li
wassal għat-tifrik taż-żwieġ b’dan illi t-talba (h) għandha
wkoll tiġi miċħuda.
Illi l-aħħar talba ma għandha l-ebda bażi legali u
għandha tiġi miċħuda.
Salv eċċezzjonijiet oħra ulterjuri.
Rat l-affidavits preżentati mill-partijiet fosthom dawk
tagħhom stess;
Rat id-digrieti tagħha li permezz tagħhom ġew nominati lassistenti ġudizzjarji biex jisimgħu l-provi;
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Rat ukoll il-verbali tas-seduti li saru quddiem l-Avukati
msemmija;
Rat id-digrieti l-oħra tagħha fir-rigward tal-manteniment u
tal-esklużjoni mid-dar matrimonjali;
Rat in-noti ta’ sottomissjonijiet tal-partijiet u l-verbal tasseduta tal-24 ta’ Mejju 2013 fejn il-kawża tħalliet għassentenza;
Ikkunsidrat:
Illi kif ġja’ ngħad l-attriċi qed titlob is-separazzjoni
mingħand żewġha l-konvenut għas-soliti raġunijiet; ilkonvenut da parti tiegħu jaqbel li għandha tiġi pronunzjata
s-separazzjoni iżda għar-raġunijiet imputabbli lill-attrici, u
ppropona da parti tiegħu kontro-talba fl-istess sens. Ilkawża naturalment kienet kontestata ħafna u peress li lQorti semgħet il-partijiet jixhdu diversi drabi qabel ma
ppronunzjat uħud mid-digrieti ġja’ msemmija, u
semgħethom ukoll in kontro-eżami, setgħet tara li lpartijiet irrispondew lil xulxin dwar l-allegazzjonijiet li
għamlu fil-konfront ta’ xulxin. Il-Qorti setgħet anke tinnota
speċjalment fit-trattazzjoni skritta li l-aktar kwistjoni li
kienet dibattuta kienet fir-rigward il-proprjeta’ tad-dar
konjugali.
Il-Qorti għalhekk se tittratta l-vertenzi
f’paragrafi għalihom. Fir-rigward tat-tfal illum dawn huma
maġġorenni u temmew l-istudji tagħhom; kwindi m’hemmx
lok għall-provvedimenti fir-rigward tagħhom.
TORT
Illi kif ġja’ ngħad il-partijiet iwaħħlu f’xulxin għat-tifrik tażżwieġ. Biex il-Qorti tagħti idea ta’ x’wassal għat-tifrik tażżwieġ se tirriproduċi l-affidavits tal-partijiet preżentati fi
stadju bikri tal-kawża.
Illi l-attriċi fl-affidavit tagħha tgħid hekk:
Responsabbilta’ għas-separazzioni
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“Jiena u C iżżewwiġna fit-_______________________
(omissis), u issa ilna miżżewġa għal tlieta u għoxrin (23)
sena. Qabel ma żżewiġna aħna domna tmien (8) snin
għarajjes.
C minn dejjem kien bniedem egoist ħafna u tiegħu biss
kien tajjeb, u dan anke waqt l-għerusija. Jiena qatt ma
stajt niftaħ ħalqi fir-relazzjoni ta’ bejnietna, għaliex ma
kienx jagħti widen għal dak illi kont ngħid jien. C huwa
bniedem pussessiv ħafna u paranoid ukoll, fis-sens illi
ma jafda lil ħadd. Fil-fatt aħna qatt ma kellna ħbieb, u
konna nkunu dejjem waħedna.
Waqt it-tmien (8) snin ta' għerusija, kien hemm diversi
drabi fejn jiena kont ser nitlaq lil C, iżda hu kien dejjem
jhedded illi jekk nagħmel hekk, huwa kien ser
jikkommetti suwiċidju. Għalhekk jiena dejjem kelli nibqa’
miegħu, għaliex naturalment kont nibża’ mit-theddid
tiegħu.
Jiena ma’ C ma kontx inħossni komda, għaliex hu ma
kienx jafdani, u dan mingħajr l-ebda raġuni, għaliex jiena
dejjem irrispettajtu. Kien ossessjonat u kien ikun irid jara
ma’ min sejra xogħol, fi x’ħin kont nispiċċa u lil min kont
inkellem fuq il-post tax-xogħol. Il-libsa tat-tieġ saħansitra
ried jaraha qabel l-okkażjoni u ġarrabha hu stess, sabiex
żgur ma mmurx għand in-nies.
Sa mill-bidu taż-żwieġ C ma riedx illi jiena naħdem u
noħroġ mid-dar. Kelli saħansitra nirriżenja mix-xogħol
tiegħi bħala nurse. Lanqas għand tal-grocer ma kien
iħallini nitkellem. Hu ried illi jiena nkun dejjem id-dar u
ma jkolli kuntatt ma’ ħadd. Il-ftit illi ħdimt kien meta miet
missieru u kont ħdimt biss għal perjodu qasir.
C kien paranoid ħafna fis-sens illi anke jekk kont immur
nipprova xi ħwejjeġ f’xi ħanut, hu kien ikun irid jidħol
miegħi sabiex jiċċekja c-changing room u jara li ħadd ma
kien qed jarani. Jekk kont immur għal xi vista ġewwa lisptar St. Luke's, hu kien ikun irid tabiba mara u kien
ikeċċi lill-istudenti u kien ikun irid jibqa’ miegħi bilfors.
Kien pussessiv ferm u għandu inferiority complex kbira.
Pagna 10 minn 45
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Fiż-żwieġ jiena dejjem ħassejtni abbużata fis-sens illi
kont użata u qatt ma kont maħbuba. Qisni għal C jiena
kont hemm minflok ommu sabiex insajjarlu, naħsel ilħwejjeġ u nżomm id-dar nadifa. Għal żmien twil pero’
żammejt kollox ġo fija, għaliex kont nibża’ nitkellem,
sabiex ma jitħassarx iż-żwieġ.
C kien ‘cold’ ħafna miegħi. Meta kien ibusni kien qisu qed
ibus il-ħajt. Anke fil-ħajja ntima ta’ bejnietna huwa ma
kienx jirrispettani, fis-sens illi dejjem kien iqis biss illi
jissodisfa lilu nnifsu. Ġieli qattajt iljieli nibki, filwaqt illi
huwa kien joqgħod jara l-films tal-pornografija. Din it-tip
ta’ ħajja baqgħet sejra matul il-ħajja miżżewġa tagħna.
Jiena kont inħossni qisni oġġett użat. Darba minnhom,
u ċjoe’ xi sena u nofs wara ż-żwieġ jiena saħansitra
qbadt lil C bla ħwejjeġ fil-ġnien tad-dar, jagħmel ċertu
mossi ma’ wiżżu, u ċjoe’ ‘goose’. Jiena dik il-ġurnata
lanqas ridt
nemmen dak illi kont qed nara. Meta
kkonfrontajtu C kien innega u dan għalkemm jiena kont
qbadtu fil-fatt. Mhux l-ewwel darba li kont ninżel isfel billejl u nsib lil C quddiem it-television jimmasturba.
Kemm il-familjari tiegħi, kif ukoll ta’ C, qatt ma
ħassewhom komdi jiġu d-dar tagħna għaliex C kien
jagħmel affarijiet illi bihom kien jurihom illi huma kienu
jdejquh. Meta kienu jiġu jarawna, C kien jew joħroġ
barra jew jaqla’ xi kwistjoni. Kienu baqgħu jiġu biss,
b’rispett tiegħi u tat-tfal.
It-tifla, u ċjoe’ D, twieldet wara sena miż-żwieġ. Jiena kont
ħsibt illi issa li kellna familja bit-tfal, C kien ser jirranġa u laffarijiet ta’ bejnietna kienu ser imorru għall-aħjar, iżda
malajr indunajt kemm kont żbaljata. Meta t-tifla kellha tliet
snin u nofs, jiena xtaqt illi jkollna wild ieħor, sabiex ma
nħallix lit-tifla waħedha, iżda C ma kienx qabel. C ma ridx
aktar tfal u kien biss sforz kemm bkejt u sfurzajt jiena, li
mbagħad kellna lit-tifel E.
C kien moħħu biss biex jiġri ’l barra mid-dar u l-preżenza
tiegħu fil-familja qatt ma nħasset, la miegħi u lanqas mattfal. Meta t-tfal bdew imorru l-iskola kont nitolbu jiġi lPagna 11 minn 45
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parents day miegħi, iżda hu qatt ma ġie. Qatt ma taha każ
tal-iskola u tal-iżvilupp tal-istess uliedu.
C kien joħroġ ħafna u jdum barra, iżda qatt ma kien jgħidli
fejn kien imur. Dak iż-żmien aħna ma kellniex mobiles u
għalhekk jiena kont inħossni mitlufa u kont dejjem
nispiċċa waħdi mat-tfal.
C baqa’ ma ħallinix immur lura naħdem u lanqas kien
iħallini nsuq. Dejjem kien iwaqqafni milli nagħmel dan u
dan għalkemm jiena kelli l-liċenzja tas-sewqan. Kont qisni
maqfula ġo gaġġa u ma kelliex drittijiet, bħala l-mara
tiegħu. Jiena qatt ma stajt nitkellem u l-affarijiet kienu
dejjem isiru kif ried hu. Għalhekk ma stajt qatt
nikkomunika miegħu. Meta kont nagħżel il-ħin ta’ filgħaxija sabiex nitkellem ma’ żewġi, hu kien jgħidli li jiena
dejjem bil-problemi u ma kienx itini ċans inkellmu. Jiena
għixt
ħajja
miżżewġa
nħossni
qisni
sseftura ta’ żewġi. Qatt ma eżistew kumplimenti jew
birthdays. Lanqas rigal jew tal-anqas kartolina ma kont
nirċievi mingħandu. Barra minn hekk lanqas qatt ma
konna noħorġu nieklu jew naraw xi film flimkien. Ma
konniex noħorġu lanqas bħala familja mat-tfal. Kien
jippreferi joqgħod waħdu milli jqatta’ ħin miegħi u malistess uliedu. Fit-tliet darbiet illi sifirna, f’dawn it-23 sena,
C dejjem qalli li jixtieq jibqa’ barra minn Malta u ma jiġix
lura u jqatta’ ħajtu jdur minn post għall-iehor, waħdu. C
dejjem pprova jeħles mir-responsabbilitajiet tiegħu bħala
raġel miżżewweġ u bħala missier.
Sakemm it-tfal kienu għadhom żgħar, jiena kont insofri
kollox waħdi sabiex żgur ma nkissirx familja u kont
naċċetta kollox għalkemm dejjem bi tbatija kbira. Iżda
meta t-tfal bdew jikbru, C beda’ jagħmlilhom ħajjithom
infern, għaliex beda jaġixxi magħhom kif kien jaġixxi
miegħi u għalhekk sar pussessiv fuqhom ukoll. It-tfal ma
setgħu jaċċettaw b’xejn dan l-atteġġjament ta’
missierhom. Lit-tifla ma kien iħalliha tagħmel xejn
waħedha, lanqas il-proġetti tal-iskola u tal-universita’. Dak
iż-żmien it-tifla kienet għalqet tmintax (18) u t-tifel kellu
tlettax (13).
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Is-sitwazzjoni ta’ bejnietna baqgħet sejra dejjem għallagħar sakemm fl-aħħar ir-relazzjoni tagħna tkissret għal
kollox, meta C beda jiffrekwenta lil ċertu tfajla, ċjoe’ lil F.
Nispjega li C huwa għalliem fi skola tal-Gvern u in oltre
huwa jagħti l-lezzjonijiet tal-privat. Xi zmien ilu C kien
iddeċieda li jibda jagħmel xi xogħol volontarju ġewwa rRazzett tal-Ħbiberija. Maż-żmien waqt illi kien jagħmel
dan ix-xogħol, u senjatament f’Novembru tas-sena 2002,
huwa ltaqa’ ma’ ċertu F, li dak iż-żmien kellha sbatax-il
(17) sena u kienet residenti ġewwa ‘Dar Fejda’. Din ittfajla kienet tintbagħat kull nhar ta’ Tnejn għal
Occupational Therapy ġewwa r-Razzett tal-Ħbiberija u
kien hemm illi hija ltaqgħet mar-raġel tiegħi. Minn hemm
bdiet tiżviluppa ċertu ħbiberija, li fl-aħħar wasslet sabiex
kissret għal kollox iż-żwieġ ta’ bejni u bejn C.
Jiena bdejt ninnota li din it-tfajla kienet il-ħin kollu
ċċempel lil C fuq il-mobile. Fi żmien il-Milied jiena s-soltu
kont immur ngħin lil C, ġewwa l-fiera tar-Razzett talĦbiberija, iżda fis-sena 2002 huwa ma riednix immur u
minflok ħa lil F miegħu. Lili beda jibdilni bil-mod il-mod.
Wara li ltaqa’ ma’ F, C beda jaqla’ argument fuq kull
ħaġa ta’ xejn meta kien jiġi d-dar. Lili u lit-tfal beda jarana
żejda u kien jara x’jagħmel, sabiex jaqla’ ħafna storbju u
kwistjonijiet.
Il-ħin illi C kien iqatta’ ġewwa r-Razzett tal-Ħbiberija beda
jiżdied bil-mod il-mod. F’Diċembru tas-sena 2002, C ħadni
għal party illi kien ġie organiżżat ġewwa r-Razzett. Għal
dik l-okkażjoni C kien saħansitra ġġieled ma’ Nathan
Farrugia, li jieħu ħsieb l-imsemmija Fondazzjoni, u dan
sabiex jistieden lil F għall-party nonostante l-fatt illi hija
ma kienetx membru tal-istaff, iżda biss klijenta. C kien
irnexxielu b’xi mod jew ieħor idaħħal lil F u kien fil-fatt
qatta’ l-ħin kollu magħha matul il-party, filwaqt illi lili
ħallieni waħdi.
Finalment, fil-fatt, C kien ġie mitlub jieqaf mix-xogħol illi
kien qed jagħmel ġewwa r-Razzett tal-Ħbiberija. Wara dan
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il-party, F kienet stiednet lil C sabiex imur Fejda u fil-fatt
hu kien mar magħha.
Fis-Sajf tas-sena 2003, C baqa’ dejjem isemmi lil F u hi
kienet il-ħin kollu ċċempillu. C kien iwassalha wkoll mirRazzett tal-Ħbiberija sa Fejda, fejn kienet toqgħod. Mażżmien C beda wkoll jamministralha l-flus tagħha u ssitwazzjoni baqgħet dejjem sejra għall-agħar.
Fis-sajf tas-sena 2003, meta F għalqet tmintax (18) u
ħarġet minn Fejda, C ha f’idejh li jsibilha flat u mpjieg, kif
ukoll ħa ħsieb illi F tagħmel ħbieb ġodda. C kien sabilha
appartament ġewwa Marsaskala u dan għalkemm ta’ Dar
Fejda riedu li tkun San Pawl il-Baħar, sabiex tkun ħdejn ittfajliet l-oħra.
Jiena lil C kont ngħidlu sabiex ma jmurx għand F waħdu,
iżda miegħi jew mat-tfal. Pero’ huwa qatt ma kien jisma’
minni u kien jagħmel li jrid mingħajr ma kien jagħti każ ta’
dak illi kont inħoss jien. Sa dak iż-żmien jiena kont qed
nipprova nikkonvinċi lili nnifsi li C kien qed jgħin lil din ittfajla. Pero’, maż-żmien indunajt illi kien hemm aktar minn
hekk bejniethom u fil-fatt baqgħu dejjem jikbru l-problemi
ta’ bejnietna.
C ried illi jmur il-flat ta’ F kuljum preċett fis-Sajf tas-sena
2003. Jekk konna noħorġu, kien ikun iridha magħna.
Saħansitra ssuġġerixxa li ntuha kamra fid-dar tagħna. C
ipprova saħansitra wkoll ilaqqa’ lil F mat-tifla tagħna, li
min-naħa tagħha ma riedetx taf b’F, għaliex kellha sens
biżżejjed sabiex tara x’kien qed jiġri.
Jiena kemm-il darba rajt il-karozza ta’ C quddiem il-flat ta’
F u dan fil-ħin illi suppost kien ikun l-iskola. F wkoll dejjem
riedet illi C ikun magħha. Kienet tibgħatlu ħafna messaġġi
fuq il-mobile u qbadtha wkoll f’ħafna gideb. Darba bagħtet
messaġġ lil C fejn qaltlu li kienet instamtet u meta morna
għaliha sibna li fil-fatt ma kellha xejn. Riedet biss illi C
imur għandha. Kienet tara x’tagħmel sabiex C imur
għandha u b’hekk joqogħdu flimkien.
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C iġġennen fuq F. Tbellah għaliha. Kien saħansitra
joqgħod itellagħlha saqajha fuq is-sufan, u kien u fil-fatt
għadu sa llum, jagħmel kollox għaliha.
Għal C, F saret kollox u hi biss teżisti f’ħajtu. C ittraskura
lid-dar u lill-familja. Minn fil-għodu sa fil-għaxija, lattenzjoni tiegħu kienet u għadha biss fuq F.
Minn Settembru 2003, is-sitwazzjoni baqgħet sejra għallagħar. Niftakar illi f’okkażjoni partikolari jiena kont rajt lil F
ma’ żewġi fil-karozza u dan fil-ħin tal-iskola, fejn suppost
ir-raġel kien qed jaħdem, peress illi huwa għalliem.
Lili, missier F stess, illi bħalissa jinsab l-Awstralja, kien
staqsieni jekk kienx hemm xi ħaġa bejn żewġi u bintu
għaliex anke hu kien innota li kien hemm wisq kunfidenzi
bejniethom.
Fil-frattemp C xtara computer lil F u beda jmur għandha
kuljum fil-għaxija sabiex, skond hu, jgħallimha l-computer.
Il-problemi komplew jiżdiedu f’Diċembru 2003, meta jiena
nsistejt illi mmur ma’ C fit-tieni flat illi huwa kien sab għal
F, iżda F ma riditnix għaliex riedet illi C imur għandha
waħdu. Jiena dik id-darba pero’ kont insistejt ma’ C u
mort miegħu. F ħasbet illi C kien sejjer waħdu u meta
wasalna sibtha liebsa ħwejjeġ ferm provokattivi u
saħansitra kellha xemgħa tal-fwieħa tixgħel fil-kamra tassodda tagħha.
F’dik l-okkażjoni jiena u C konna morna ċ-cinema flimkien,
u C saħansitra kien ġab lil F magħna u ried bilfors ipoġġi
bejni u bejnha. F’nofs il-film F ħarġet tiġri ’il barra u C
qabad, qabiżni, u ħareġ jiġri l-barra warajha. Meta
kkalmajt ftit jiena ħriġt u sibt lil F mal-ħajt u lil C
mgħannaq magħha jżiegħel biha. Meta kkonfrontajtu,
minflok qabeż għalija, C beda jgħidli li jiena ma kontx
nirrispetta lil F.
Wara ftit F telqet tiġri u C telaq warajha u lili ħallini waħdi.
Kien biss wara ħafna li C ġie għalija u aċċettajt illi mmur
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miegħu lura d-dar. Fil-karozza F baqgħet tgħajjarni u C
baqa’ jżomm magħha.
Fil-25 ta’ Jannar 2004, u ċjoe’ fil-birthday tiegħi, F ċemplet
lil C fis-sagħtejn ta’ fil-għodu (2:00 a.m.) u hu ħareġ missodda dak il-ħin u mar il-flat tagħha sabiex jeħodha
Għawdex mal-ewwel vapur. Ma ġiex lura qabel is-sitta ta’
fil-għaxija (6:00 p.m.) u dan kien fil-birthday tiegħi. Lili
ħallieni ġurnata waħdi u mnalla kienu t-tfal illi ħarġuni. Lgħada C stqarr miegħi li mill-weekend ta’ wara, hu kien
ser jibda joħroġ regolari ma’ F u mhux miegħi.
Fil-fatt il-ġimgħa ta’ wara dan l-inċident, C ħadni San
Anton fejn qalli li meta żżewwiġni hu kien għamel żball u li
fil-fatt qatt ma ħabbni. Qalli wkoll illi f’qalbu kellu lil F.
Qalli sabiex ma naqlax ġlied bejnietna. Talabni wkoll
noqgħod id-dar nieħu ħsieb it-tfal u li hu kien lest illi jtini lpaga kollha jekk inħallih noħroġ ma’ F. Dik il-ġimgħa jiena
kien tani heart attack peress illi jiena nbati minn Aortic
Valve Stenosis illi tfisser illi għandi valve dejjaq tal-qalb –
difett fil-main artery. Kelli chest pains kbar bl-inkwiet illi
kelli, in vista ta’ dak illi kien qalli C, u fil-fatt kont taħt ilkura ta’ Dr. Cacciattolo.
Għalhekk f’Jannar tas-sena 2005 jien mort l-Aġenzija
Appoġġ għall-għajnuna u sussegwentement bdejt ilproċeduri għas-separazzjoni, għaliex jiena ma kontx lesta
illi noqgħod u naċċetta dawk l-affarijiet illi kien ippropona
C.
Fil-frattemp, jien u C bqajna ngħixu fid-dar matrimonjali u
għalhekk stajt nibqa’ ninnota x’kien qed jagħmel. Ittelefonati ma’ F ma kienu jaqtgħu xejn, u għamel ġimgħa
sħiħa fil-vakanzi ta’ l-Għid il-ħin kollu għandha.
Barra minn hekk C beda joħroġ magħha anke fil-għaxija
ġewwa Paceville tant illi diversi nies rawh ġewwa diversi
bars, fosthom Havana, kif ukoll iċ-ċinema tal-Qawra u filkarozza. Sadanittant, baqa’ jċempilli missier F sabiex
jistaqsi għalfejn F kienet qed tmur Għawdex għandhom
mar-raġel tiegħi biss.
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Barra minn hekk C beda jnaqqas mill-manteniment illi
kien itini u lit-tfal qatagħhom minn ħajtu kompletament.
Beda joħroġ fis-sigħat bikrin ta’ fil-għodu u lit-tifel
saħansitra qallu sabiex meta jikber ipoġġi u mhux
jiżżewweġ, kif għamel hu. Darba wkoll bagħat messaġġ
lit-tifel, liema messaġġ kellu jmur għand F, fejn fih kien
hemm miktub ħafna affarijiet ta’ mħabba. Jiena wkoll
qrajt diversi messaġġi fuq il-mobile tar-ragel, fosthom
“you’re my love, you’re my only love” u li kienu ndirizzati lil
F. Lit-tifla, u ċjoe’ lil D qallha wkoll “teħodhiex bi kbira
x’qed nagħmel jien ... għad jibdlek il-partner tiegħek
ukoll”. Ħija G kien saħansitra ħa lil C għal counselling
iżda kollox safa fix-xejn. Kien mar għand ċertu H,
counsellor ta’ Kana, iżda kien kollu ta xejn għaliex C ma
riedx jirranġa s-sitwazzjoni ta’ bejnietna, għalkemm
jiena kont lesta li naħfirlu jekk jibdel ħajtu.
Il-familjari ta’ C stess ma jridux jafu bih, minħabba dak
illi kien għamel lili u lil uliedna. Ma jistgħux jaċċettaw laġir irresponsabbli tiegħu u l-mod li bih huwa farrak ilfamilja tagħna.
Fil-fatt maż-żmien C sar saħansitra vjolenti miegħi u
kien hemm diversi okkażjonijiet fejn huwa refa’ jdejh
fuqi, tant illi kelli nagħmel ukoll rapporti mal-għassa talPulizija u kelli ningħata wkoll kura medika. F’dan irrigward qed nannetti ċ-ċertifikat mediku relattiv datat 20
ta’ Lulju 2004, illi qed jigi mmarkat bħala Dok. “A”.
Kura u Kustodja tal-minuri E
Jiena nħoss illi l-kura u kustodja ta’ ibni E, illi għandu
sittax-il (16) sena, għandha tiġi fdata unikament u
esklussivament f’idejja għaliex kont jiena illi dejjem ħadt
ħsieb lil uliedi, filwaqt illi C abbanduna lill-familja u kien
għal kollox assenti mhux biss fil-ħajja tiegħi, iżda wkoll ta’
wliedna.
C ma għadux jgħix id-dar u ħafna mill-effetti personali
tiegħu ma humiex id-dar lanqas. Huwa la jiekol u lanqas
jinħasel id-dar. C dejjem barra jkun u għadu sal-lum ikun
dejjem fil-kumpanija ta’ F. Jiena ma nhossx illi ibni għandu
jiġi espost għal dawn l-affarijiet, partikolarment tenut kont
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tal-eta’ ta’ ibni u l-eta’ ta’ F. Barra minhekk, wieħed irid
jieħu in kunsiderazzjoni wkoll ix-xewqat tat-tifel, b’dan illi
kwalunkwe aċċess għandu jigi eżerċitat skond ix-xewqat
ta’ ibni.
Manteniment
Permezz ta’ digriet datat 22 ta’ Marzu 2005, C ġie ordnat
iħallas manteniment ta’ sittin Lira Maltin (Lm60.00) fixxahar għall-minuri E. Pero’ sa minn dak iż-żmien ’l hawn,
kien hemm diversi drabi fejn C ma kienx puntwali u fil-fatt
ma bediex iħallas minn Marzu 2005, skond id-digriet, iżda
biss minn Ġunju tas-sena 2005.
Ngħid illi E jgħix miegħi, ma jaħdimx u għadu student u
għalhekk jiddependi kompletament fuqi. Għalhekk bilmanteniment fuq imsemmi jiena ma nistax inlaħħaq malispejjeż kollha ta’ wliedi u tal-familja. Fil-fatt, D wkoll
għadha qed tistudja u għalhekk għadha wkoll tiddependi
fuqi.
Inżid ngħid ukoll illi jiena għandi problemi serji ta’ saħħa,
kif jistgħu jikkonfermaw it-tobba stess illi qiegħda taħt ilkura tagħhom.
C jaħdem bħala għalliem ġewwa l-iskola St. Joseph
Lyceum, Corradino, u għandu introjtu ta’ ċirka Lm600.00
fix-xahar. Barra minn hekk huwa jagħti wkoll il-lezzjonijiet
tal-privat xi tliet darbiet fil-ġimgħa, b’żewġ sessions kull
darba.
Għalhekk, in vista taċ-ċirkostanzi, nħoss illi C għandu
jħallas manteniment adegwat għalija u għal uliedu li del
resto qed jgħixu miegħi u qed nieħu ħsiebhom jien.
Kommunjoni tal-Akkwisti
Bħala proprjeta’ immobbli hemm id-dar matrimonjali u
ċjoe’ _____________________ (omissis), kif ukoll żewġ
garaxxijiet illi jagħtu mad-dar. Ngħid illi meta konna
għarajjes jiena xtaqt illi nibqa’ ngħix ġewwa _________
(omissis), fejn kont ngħix meta kont żgħira, flimkien malfamilja tiegħi. Għalhekk, meta bdejna nippjanaw illi
niżżewġu, jiena u C bdejna nduru għall-proprjeta’, bl-għan
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illi l-istess proprjeta’ tkun id-dar matrimonjali tagħna, meta
niżżewġu.
Fil-fatt, ġewwa _________ (omissis) konna rajna dar lesta
kif ukoll biċċa art, iżda lil C ma għoġbuhx, għaliex C xtaq
art ikbar minn dik illi konna rajna.
Ħabiba tiegħi, ċjoe’ I, kienet qaltli li kien hemm ċertu J
minn Ħaż Żebbuġ illi kellu ħafna artijiet u għalhekk kienet
qaltli sabiex immorru nsaqsu lilu peress illi kienet taf illi
konna qed infittxu post flimkien sabiex niżżewġu u
mmorru noqogħdu fih.
Jiena kont għidt lil C b'dak illi kienet qaltli l-ħabiba tiegħi, u
fil-fatt jiena u C konna morna Ħaż Żebbuġ u sibna lillkuntrattur, u ċjoe’ lis-sid tal-artijiet. Jiena u C konna
morna flimkien. Dan J semmilna art ġewwa Ħal Tarxien u
jiena u C morna narawha flimkien. Għoġbitna u għalhekk
iddeċidejna li nixtruha sabiex nibnu fuqha d-dar
matrimonjali tagħna. Il-ħsieb tagħna dejjem hekk kien.
Ma’ dina l-art konna xtrajna biċċa art oħra tmiss magħha,
mingħand sitt aħwa Scicluna minn Ħal Tarxien. Ilkonvenju għamilnih fil-bidu ta’ April tal-1997 u f’dan irrigward ser jiġu esebiti d-dokumenti relattivi matul ilproċeduri. Ir-raġel ta’ oħti, ċjoe’ K, kien xhud fuq ilkonvenju u fuq il-kuntratt u kien ukoll wieħed mill-bennejja
li bnewlna d-dar matrimonjali.
Jiena u C konna deherna flimkien għall-kuntratt illi kien
sar man-Nutar George Bonello Depuis. Jiena u C konna
qed nixtru l-art bl-għan illi fuqha tinbena d-dar
matrimonjali. L-art kienet tiswa erbat elef Lira Maltin
(Lm4,000). Dak iż-żmien jiena u C konna għadna kif
bdejna naħdmu u għalhekk ma kellniex flus sabiex
inħallsu l-erbat elef Lira (4,000) kollha kemm huma.
Lanqas C ma kellu daqshekk flus u għalhekk minflok
ħadna self, omm C kienet silfitna elfejn Lira Maltin
(Lm2000). Għalkemm jiena ma kontx iffirmajt il-kuntratt
għax-xiri tal-art, għaliex C ried illi jidher hu, jiena dak iżżmien kelli fiduċja kbira f’C u qatt immaġinajt illi kien
ser jipprova jidħak bija. Fil-fatt jiena kont naf illi in ogni każ
kien għad fadal nibnu dar sħiħa u jiena kont ser noħroġ
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flus daqs C jekk mhux iktar minnu, sabiex nibnu d-dar illi
fiha konna ser inkabbru l-familja tagħna. Qatt ma bsart
f’mitt qamar illi C ma semminiex sabiex imbagħad
japprofitta ruħu minni jipprova jaqtagħni kompletament
mid-dar matrimonjali.
Il-kuntratt finali fuq l-art kien sar ftit wara l-konvenju u
hekk ki xtrajna l-art, jiena u C bdejna naħdmu flimkien
sabiex nibnu d-dar tagħna. L-ewwel konna morna għand
il-Perit, imbagħad bdew ix-xogħlijiet. Sabiex isir dan jiena
kont nagħti il-paga kollha tiegħi lil C u dan għal snin sħaħ
qabel ma żżewiġna. Ngħid għalhekk illi d-dar bnejniha
flimkien u ħriġna l-istess ammonti ta’ flus sabiex inlestu
d-dar matrimonjali tagħna. Ngħid ukoll illi barra li ħriġt ilflus għad-dar, jiena għamilt ukoll ħafna xogħol, fis-sens illi
kont naħdem ħafna fuq il-post ma’ C u għamilt ħafna
xogħol manwali u sagrifiċċji kbar sabiex titlesta d-dar.
Jiena kont naf illi l-ftehim bejni u bejn C kien dejjem illi
dik kienet ser tkun id-dar tagħna u għalhekk għamilt ħilti
kollha sabiex ikollna post sabiħ.
Fil-fatt wara ż-żwieġ aħna bqajna nagħmlu diversi
xogħlijiet fosthom ukoll xogħlijiet strutturali, inkluż kamra
fuq u kamra isfel. Barra minn hekk xtrajna l-għamara
għal ġod-dar kemm qabel kif ukoll matul iż-żwieġ u dan
dejjem għamilnih flimkien. Fil-fatt dejn qatt ma kellna u
qatt ma ħadna loans għaliex dejjem ħriġna l-flus flimkien.
Mingħajr l-għajnuna finanzjarja tiegħi C ma kien jasal
qatt, bil-paga tiegħu biss, jibni u jlesti d-dar illi għandna
llum.
Għalhekk id-dar matrimonjali għandna sehem indaqs
fuqha, għaldaqstant ir-rikavat mid-dar matrimonjali
għandu jinqasam nofs bin-nofs bejnietna.
Għal dak illi jirrigwarda l-mobbli ngħid illi fosthom hemm xi
vetturi. Fil-fatt, nispjega li meta konna għarajjes jiena kont
tajt lil C is-somma ta’ disa’ mitt Lira Maltin (Lm900) sabiex
jixtri l-ewwel karozza tiegħu, li nxtrat mingħand ħu C
stess, ċjoe’ L B. Dik il-vettura, ċjoe’ Morris 1100, matul iżżwieġ inbidlet u C daħħal _______ (omissis), li għandha
n-numru ta’ registrazzjoni ________ (omissis). Barra
Pagna 20 minn 45
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

minn hekk għandha wkoll vettura oħra, ċjoe’ _______
(omissis), bin-numru ta’ reġistrazzjoni _______ (omissis),
mixtrija wkoll fiż-żwieġ. Hemm ukoll _________ (omissis)
li issa għaddiet għand it-tifla tagħna D u fil-fatt diġa’ sar ittransfer relattiv u t-tifla diġa’ għamlet diversi spejjeż fuq listess vettura.
Jiena u C għandna wkoll diversi funds, senjatament La
Vallette Funds SICAV plc, Aberdeen Global Funds u
Vilhena Funds, illi lkoll saru matul iż-żwieġ u li
għalhekk għandhom jinqasmu ugwalment bejni u bejn
C.
Hemm ukoll life policies f’ismi kif ukoll f’isem ir-raġel,
b’dan illi għalhekk jiena nixtieq illi kull parti żżomm dik ilpolza t’assikurazzjoni reġistrata f’isimha.
Hemm ukoll polza t’assikurazzjoni mal-Middle Sea
Valletta Life Assurance Company Limited fuq it-tfal
tagħna.”
Illi min-naħa tiegħu il-konvenut fl-affidavit tiegħu xehed
hekk:
“Jiena C B ser nibda dan l-affidavit tiegħi billi ngħid illi
jiena għandi ħafna materjal imħejji imma ma stajtx
nippreżentah il-Qorti għar-raġuni sempliċi li l-mara
tiegħi, l-attriċi, nhar it-13 ta' Marzu 2006, meta
deherna għall-ewwel darba quddiem din il-Qorti Ċivili:
Sezzjoni tal-Familja, ma kienetx għadha rċieviet innota tal-eċċezzjonijiet u l-kontro-talbiet tiegħi u minn
investigazzjoni li jiena għamilt, dana jidher illi rċevietu
proprju f’dawn l-aħħar ġranet billi l-konsulent legali
tiegħi għarrafni li l-attriċi kienet il-Qorti f’jum l-Erbgħa,
3 ta’ Mejju, 2006, biex tieħu l-ġurament fir-rigward
tan-nota tal-eċċezzjonijiet tagħha għall-kontro-talbiet
tiegħi, u allura nifhem illi dan ifisser li l-attriċi ġiet issa
notifikata bin-nota tal-eċċezzjonijiet u l-kontro-talbiet
tiegħi, u jiena għad irrid nistudja u nevalwa x’tenniet lattriċi fin-nota tal-eċċezzjonijiet u d-dikjarazzjoni
ġuramentata tagħha għall-kontro-talbiet tiegħi. U
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materjal kollu li għandi mħejji qabel ma nikkonferma
dak illi tenniet bil-ġurament l-attriċi biex jiena nkun
nista’ nweġibha fid-dettall u ma noqgħodx naħli lil din
l-Onorabbli Qorti ħafna ħin prezzjuż permezz
t’affarijiet li jiġu ripetuti imma aktar elaborati, għarraġunijiet li qed insemmi.
Iżda dan l-aħħar kont jien li wasalli rikors da parti talattriċi li huwa mimli ineżattezzi billi l-avukat tiegħi
qalli li ċertu kliem li jitqies indekoruż ma nistax nużah
f’dokumenti tal-Qorti u jiena l-Qorti nirrispettaha,
imma skrupolożament avolja l-avukat tiegħi filparametri ta’ emerġenza li jiena rċevejt ir-rikors
tagħha, u spjegajt li n-notifika ma kienetx waħda
valida, allura l-avukat tal-fiduċja tiegħi ħadli ħsieb ilfażi t’emerġenza li kienet tirrigwarda dak ir-rikors li
nifhem li din l-Onorabbli Qorti tista' tagħti deċiżjoni
dwaru anke f’jum il-Gimgħa, 5 ta’ Mejju, 2006 stess
f’seduta stante quddiem il-Qorti, imma nifhem ukoll li
qabel ma tingħata xi deċiżjoni jiena għandi ndaħħal
att fir-Reġistru ta’ din il-Qorti ġuramentat minni li
jwieġeb paragrafu paragrafu, punt punt għallkontenut tar-rikors tal-attriċi, u dak issa li jiena sejjer
nagħmel billi nirreferi għall-paragrafi kif hemm firrikors tal-attriċi u jiena nwieġeb għalihom f’dan laffidavit, f’paragrafi differenti li naturalment ikollhom
in-numru tat-turn tagħhom skond kif jiprogredixxi dan
l-affidavit.
Illi l-esponent C B qed jirrisjedi fid-dar matrimonjali
flimkien ma’ wliedu D u E. Illi dejjem assumejt irresponsabilitajiet tiegħi ta’ missier u dejjem tajt lgħajnuna kollha mistenna minni lil uliedi kull meta
kien hemm il-bżonn, sia morali u sia finanzjarja, kopji
mmarkati bħala Dokument A u B.
Kwantu għad-dokument A li għadni kif indikajt dana
jirreferi għall-aspett finanzjarju li għaddejt lit-tifla
tiegħi D li llum għandha tnejn u għoxrin sena, minn
Frar tal-2004 sa Marzu tal-2006, u dan irriversajt u
ħallastilha spejjeż fuq karozza u affarijiet li
jammontaw għal elf, erba’ mija u wieħed u għoxrin
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lira. Id-dokument B huma dawk l-affarijiet li jiena
ħallast a favur tat-tifel tiegħi E li llum daqt jagħlaq
tmintax-il sena u dawn bdew minn Frar tal-2004 sa
April tal-2006, u hawnhekk telgħet is-somma ta’ elf,
mitejn u erbgħa u tmenin lira. Dawn ħallast affarijiet
ta’ spejjeż ta’ computers u kulma kellu bżonn it-tifel
minn żmien għal żmien.
Illi jiena, C B, qatt ma stqarrejt fil-konfront tal-attriċi A
B, li “lilek qed numbrak, inti m’għadekx f’qalbi, hemm
ħaddieħor f’qalbi u F kollox għalija”, u dan kif stqarret
hi fir-rikors li għamlet b’urġenza tas-6 ta' April 2005
f’paragrafu numru 4.
Illi jiena C B qatt ma stqarrejt ukoll fil-konfront ta’ ħu
l-konvenuta, senjament G, li għandi lil ħaddieħor
f’qalbi, ukoll li għamlet fir-rikors tagħha tas-6 ta’ April
tal-2005 fil-paragrafu 5.
Illi
jiena,
C
B
dejjem
nirritorna
d-dar
_________________ (omissis) ħlief għal tmiem ilġimgħa li ġieli mmur camping. Id-dar ma nistax
noqgħod waħdi mal-konvenuta għax tibda lintimidazzjoni b’tisbit ta’ bibien u tfiegħ ta’ oġġetti.
Illi mhux kif ikkwotat l-attriċi fir-rikors tas-6 ta’ April,
ħwejġi għadhom kollha fid-dar matrimonjali u jinsabu
fil-kamra ta’ fuq quddiem it-taraġ fejn jiena norqod
kuljum u fuq ir-raff tal-garage fil-kaxxi u l-boroz li
poġġiethom il-konvenuta stess xi sena u nofs ilu meta
tefgħet kollox għal isfel. U hawn għandi r-ritratti li ser
nesebixxi wkoll, fejn għandi tmien ritratti li juru dak
kollu li għadni kemm għidt u fejn qegħdin il-ħwejjeġ.
Fl-ewwel u fit-tieni ritratt juru l-ħwejjeġ li hemm filkamra tas-sodda fejn qed norqod. Din tinsab fissular ta’ fuq quddiem it-taraġ, fejn norqod hemm
kuljum. Fir-ritratti li jmiss qed nuri l-kumplament talħwejjeġ li jinsabu fil-garage fejn jiena nagħti l-privat,
uħud minnhom miftuħin, uħud minnhom għadhom
magħluqin, u dawn għandi erba’ ritratti, R 3, R 4, R 5
u R 6.
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Hawnhekk irrid inżid li l-konvenuta stess kienet hi li
użat il-vjolenza meta qabdet il-ħwejjeġ tiegħi kollha,
ħarġithom mill-kamra matrimonjali, tefgħathomli għal
isfel u qaltli li l-għada kont ser insibhom barra fit-triq.
Wara xi jumejn tefgħathom fil-living room, il-kamra li
qegħda quddiem it-taraġ u wara ftit reġgħet marret u
tefgħathom ġol-garage. Jiena sadanittant qatt ma
missejthom il-ħwejjeġ, u meta kienu fil-garage kissret
flixkun inbid fuqhom.
Uliedi D u E jafu b’kollox u
jistgħu jikkonfermaw. Hawnhekk għandi x’nesebixxi
r-ritratti ta’ kif intefgħu il-ħwejjeġ tiegħi mal-art. Irritratti qed nirreferi għalihom għal R 7 sa R 14 u R 15.
Illi waqt dawn l-inċidenti jiena C B qatt ma wrejt
reżistenza u ħallejtha tiżvoga l-attakki ta’ rabja li kien
ikollha fuqha peress li kienet sakkret il-kamra tassodda matrimonjali. Jiena kont norqod l-ewwel filkamra tal-ikel isfel fuq sofa bed, imma ma tantx domt
għaliex kif tarani rieqed kienet tibda ssabbat il-bibien
biex iddejjaqni. Wara kont mort norqod fis-salott u
anke hemm bdiet issabbat il-bieb ta’ barra bilkonsegwenza li kienet ukoll kissret il-lock tiegħu u
kelli nibdlu għax ma riedx jissakkar. Wara mort
norqod fil-living room u anke hemm bdiet tixgħel iddawl tal-entrata kollha biex iddejjaqni. Wara mort
norqod fil-garage u anke hemm sabet mezz kif
tipprovokani għaliex bdiet issabbat il-bieb ta’ bejn iddar u l-garage. Hawnhekk ħa nuri fir-ritratti li jmiss ilpożizzjoni tiegħi kull darba li kont qed norqod f’xi
kamra, u dawn ukoll ser ikunu mmarkati wieħed wara
l-ieħor. Għaddejt żmien ta’ martirju dejjem biex
nipprova nżomm il-kalma u għalhekk kont nibdel
minn post għal ieħor biex forsi nagħmel lejl filmistrieħ. Jiġifieri jiena l-ewwel ma nżilt norqod filkċina għax hemmhekk hemm sofa bed, meta hi
għalqet
ilkamra tas-sodda ma kellix fejn norqod, ma ridtx
inkisser il-bieb tal-kamra tas-sodda u niġi bħalma hi
kissret il-bieb tal-garage; Allura jien biex inżomm
dejjem il-paċi kont minn post kont nipprova mmur
norqod f’post ieħor, f’kamra oħra, biex forsi nagħmel
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lejl fil-mistrieħ. L-iskop ta’ moħħi kien biex forsi
nagħmel lejl fil-mistrieħ, lanqas jekk ma norqodx
komdu, imma almenu nagħmel lejl ta' mistrieħ wara
ġurnata xogħol. Għalhekk bdilt minn kamra għal
oħra, biex forsi xi post almenu ma tagħmilx ħsejjes u
nista’ norqod fil-paċi. Dak kien l-iskop tiegħi imma
llum indunajt li tersaq fejn tersaq ha ssib dik ix-xewka
tipprova tniggżek.
Hawnhekk jiena wara dan il-konfront tagħha bdejt ma
niekolx u ma nixrobx id-dar bil-biża’ li kienet ser titfa’
xi ħaġa mal-ikel jew max-xorb, peress li niftakar li
meta kienet hi taħdem bħala nurse f’Monte Carmeli,
u hawn ħa nikkwota x’kienet tgħid hi, kienet tgħid li
kienet titfa’ pilloli fl-ikel jew fix-xorb biex il-pazjenti ta’
Monte Carmeli kienu jorqdu u jikkalmaw. Din hija
nurse u għandha aċċess għall-pinnoli kollha, pinnoli li
huma żgħar, pinnoli li huma qawwijin, allura jiena
għandi raġun li nibża’, meta jiena fil-konfront tagħha
tkun daqshekk vjolenti jiena ma nistax nifhem li tista’
tkun xi darba taqbżilha naqra aktar mis-soltu u din li
hija faċli mmens, għax aktar faċli milli tagħti bniedem
daqqa ta’ sikkina, titfagħlek pinnola żgħira u tħallik
hemm. Għax hi stqarret miegħi kemm-il darba li hi
għamlitha dik il-biċċa xogħol fil-konfront ta’ pazjenti
biex jikkalmaw, pazjenti li m’humiex vjolenti, għax
imsieken ikunu morda, imma biex jikkalmawhom
ituhom pinnola biex jorqdu. Allura jiena bir-ragun li
nibża’ u bdejt b’konsegwenzi għalija li huma diffiċli,
għax ma tiekolx id-dar u tiekol barra bdejt niekol ‘junk
food’ għall-ewwel, u ma tantx jagħmilli tajjeb. U hawn
ser nuri ritratt, markat R 21, li sibt anke fl-barmil,
skużani għal kelma, fil-garbage bag li tefgħet hi,
indunajt li huma kalmanti. Allura jiena bżajt.
Jiena C B qatt ma wżajt kliem pastaż jew ħażin filkonfront tal-konvenuta jew uliedi, bħalma jistgħu
jikkonfermaw l-istess żewġ uliedi D u E. M’għandix lebda residenza oħra kif allegat l-attriċi fin-notamenti
tar-rikors li għamlet tas-6 ta’ April 2005 ħlief dik li hi
______________________ (omissis).
Filwaqt u
hawn hi qatt ma kwotat li l-konvenuta qed tuża indirizz
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ieħor, ta’ ħuha li jismu G. L-indirizz li qed tuża huwa
ta’ ________________________ (omissis), għal flus
tal-bank u għall-korrispondenzi personali u dawn ha
nuri b’dokumenti li ha jkunu mmarkati bħala
Dokument Ċ, Dokument D, Dokument E, Dokument F
u Dokument G. Dawn ser jispjegaw kollox dan li għidt
f’dan il-paragrafu, jiġifieri fuq ir-residenza tal-attriċi A
B. Dokument Ċ huwa mibgħut mill-bank HSBC u
ndirizzat
bħala
Mrs
A
B,
_____________________________
(omissis),
u
hawn għandi fotokopja tal-faċċata ta’ barra talenvelope. Hawnhekk għandi oħra, kienet applikat
għal quick cash card tal-HSBC, dan kien mibgħut fit18 ta’ April tal-2005, aktar minn sena ilu, li hu
ndirizzat Privat and Confidential, A B, 21, Triq ilGirien, Birzebbuga. Dokument E juri li dawret il-flus
tal-bank u dan huwa tal-Bank of Valletta din id-darba,
il-bank l-ieħor, bħala mibgħut fl-20 ta’ Mejju tal-2004,
ha jagħlaq sentejn, u dan mibgħut hekk: Mrs A B, c/o
G, ______________________ (omissis). Hawnhekk
għandi dokument ieħor, dokument F, mibgħut ukoll
mill-Bank of Valletta PLC u dan kien mibgħut fis-27 ta’
Mejju tal-2005 ukoll indirizzat A B, c/of G
________________________
(omissis).
Oħra
mibgħuta mit-Teżor din id-darba, fuq manteniment ta’
E B, issa din minflok qed tirċevih fl-indirizz fejn
suppost
joqgħod
E
B
li
huwa
________________________
(omissis),
ilmanteniment ta' E B qed imur Mrs A B, c/of G
____________________ (omissis), u dan huwa
markat bħala Dokument G.
Jiena C B nidħol id-dar normali biċ-ċavetta bħalma
jidhol kull membru tal-familja. Qed ngħid hekk għax
fid-dokument tagħha rreferiet li hi tinħasad meta nidħol
id-dar jien. Jien nidħol bil-kwiet u bla storbju ta’ xejn,
wara kollox it-tifla bl-għarus jidħlu wkoll wara nofs illejl, u l-għarus jitlaq mid-dar wara għal xi s-sagħtejn u
nofs ta’ fil-għodu, u jiena nkun diġa’ fis-sodda.
Hawnhekk ser nindika bir-ritratt fejn jiena C B norqod
kuljum. Ir-ritratt immarkat bħala R 22.
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Jiena qatt u qatt ma eżerċitajt xi forma ta’ vjolenza
bħalma jistgħu jikkonfennaw iż-żewġ ulied D u E li
llum huma maġġorenni.
L-inċident li semmiet l-attriċi kien hekk: L-attriċi A B
ġriet wara l-esponent C B biex issabbat il-bieb f’wiċċi u
biex ma naqbadx idejja fil-bieb żammejtu b’saqajja
peress li l-bieb huwa miżmum b’molla tal-ħabel. Lattriċi baqgħet dieħla fil-bieb u ħabtet wiċċha.
Hawnhekk ser nesebixxi r-ritratti R 23 u R 24. Ir-ritratt
R 23 juri l-molla kif inhi marbuta mal-bieb. Irrid ngħid
illi l-bieb jingħalaq bil-molla għall-garage u jiena kont
fil-garage. Hi kienet ġejja minn naħa l-oħra. Mela jekk
jinstabat il-bieb jinstabat in-naħa tal-garage u mhux innaħa ta' ġewwa, allura ma tista’ qatt li xi ħadd minn
naħa ta’ ġewwa l-bieb jinstabat f’wiċċu.
Għallkuntrarju aktar kien iċ-ċans li l-bieb jinstabat f’wiċċi
meta jiena kont in-naħa tal-garage. Issa rrid ngħid kif
indunat li jiena qed nieħu r-ritratti l-molol sparixxew.
Kif qomt fil-għodu u mort biex ninżel fil-garage normali
biex noħroġ, għax jiena fil-għodu mill-garage noħroġ,
sibt li l-molol ma kienux hemm. Mill-ewwel ħsibt ħażin
u qbadt u mort infittex fil-boroz tad-dust bin li tarmi
barra, peress li hi toħroġ siegħa qabli għax tirkeb tallinja tas-sitta minn ħdejna, u kif ftaħthom insib dawn
iż-żewġ molol ġo fih, u hawnhekk jiena edukat, m’inix
ser inġib il-borża biż-żibel b’kollox il-Qorti, ħadtilhom
ir-ritratt, pero’ għad għandi l-borża b’kollox qegħda
għandi, biex jekk ħa niġi mistoqsi nista’ nġib fil-ġurnata
li jkun hemm bżonn anke l-borża li ramiet hi, u jekk
tinfetaħ fil-fatt, u jiena ftaħtha, sibt anke l-pinnoli li qed
tieħu hi u b’hekk għandi anke record tal-pinnoli li
kienet qed teħodhom u sibt li huma kalmanti.
Hawnhekk ħa nerġa’ naċċenna għar-ritratt li għadni
kemm nispjega, pero’ ħa nuri r-ritratti issa tal-garbage
bag, li ħadtilhom ir-ritratt bħala R25 u R26, u ħa
nikkwota li għidt hawnhekk. Issa wara li ndunat li
għandi r-ritratti pruvat taħbi l-evidenza u tarmi l-ħabel /
molla fil-borża taż-żibel, imma kif qomt indunajt li ma
humiex hemm mort mill-ewwel infittex barra u sibtha
fil-borża. Għandi fil-pussess tiegħi il-borża u l-molla
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bil-kaxxi tal-pinnoli li l-konvenuta tieħu kuljum biex
tikkalma. Dawn ir-ritratti ħa nerġa’ nirrepeti huma R25
u R26.
Hi rreferiet għall-problemi tas-saħħa bħal li kieku
minħabba fija ġralha xi ħaġa, mela ħa ngħid jien
x’inhuma l-problemi tas-saħħa tal-attriċi. Għal
kuntrarju għal li qalet il-problemi li qed issemmi ta’
saħħa tal-attriċi kienu hemm mill-bidu taż-żwieġ, għax
il-pressjoni għolja bdiet mat-tqala tal-ewwel wild,
jiġifieri tlieta u għoxrin sena ilu, u baqgħet għolja salġurnata tal-lum, u għall-problema l-oħra hija fil-qalb,
għandha l-beatral valve, dan huwa valve li x-xogħol
tiegħu huwa li jikkontrolla d-dħul u l-ħruġ tad-demm
mal-qalb, jillijkja. Dan huwa ‘congenital’ jiġifieri mittwelid u ilu mal-ħamsin sena. Dan jistgħu jivverifikawh
l-istess tobba li minn żmien għal żmien rawha fl-isptar
San Luqa. Mela l-paragrafu li għamlet hi fuq mard ma
jreġi xejn għax il-mard kien hemm minn qabel anke
ma żżewwiġna kważi kważi.
Għal kuntrarju għal li ntqal mill-attriċi l-esponent qed
niġi abbużat u attakkat fiżikament u mentalment millattriċi quddiem iż-żewġ ulied tiegħi u anke quddiem ittfal tal-privat, kif jistgħu jixhduh huma wkoll, li kemm-il
darba bħalma għidt aktar qabel tiġi tiġri mid-dar għallgarage, timbotta u tkellimni ħażin, u saħansitra
semgħuha anke fil-ħin tal-privat. Saħansitra t-tifel
tiegħi E u anke t-tifla tiegħi D qalulha biex ma tagħmilx
hekk u żammewha wkoll fiżikament biex ma tkomplix
taqa' għaċ-ċajt.
Darba ġiet l-attriċi meta ma kellhiex dawl u kont qed
nuża l-generator fil-ħin tal-privat, l-attriċi ġiet u qaċċtet
il-wires kollha u kelli nibgħat it-tfal tal-privat lejn id-dar
b’mistħija liema bħalha, u dan sar quddiem sitt itfal.
Qed tabbuża wkoll l-attriċi fil-konfront tat-tifla għax qed
tuża isem it-tifla biex tpoġġi l-flus tas-salarju taxxogħol tal-medical and health u tiffirma minflok it-tifla,
b’detriment li l-istipendji tat-tifla naqas bin-nofs, minn
mija u tmien liri fix-xahar għal erbgħa u ħamsin lira fixPagna 28 minn 45
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xahar, mingħajr il-kunsens tat-tifla. U hawn għandi ddokumenti markati bħala dokument H u dokument I.
Id-dokument H huwa d-dokument li fih juri rrendikont kollu ta’ xi xtrat, x’nefqet, x’daħħlet paga lattriċi u mniżżel li l-ħlas mibgħut lill-Government
Salary Direct Credit. It-tifla m’għandhiex tliet mija u
tmien liri, m’għandhiex tliet mija u tmienja u għoxrin,
m’għandhiex tliet mija u wiehed u sebgħin; Dawn
huma l-paga li tieħu l-mara tiegħi A B għax-xogħol
tagħha li tagħmel ġewwa St Luke’s, qed jidħol f’kont
imniżżel Miss D B, tiġbed, tpoġġi, tħallas, tixtri, u hawn
għandi anke l-firma li qed tagħmel f’isem it-tifla ta’ ġbid
ta' flus. It-tifla l-firma tagħha mhux dik, u hawn hawn
ġbid ta’ tliet mitt lira bil-firma A B. Dan għamlitu lmara. Dawn għalija huma frodi, it-tifla qed tbagħti
minħabba f’hekk. U fejn qed tbagħti t-tifla huwa
mniżżel bħala Dokument I. Hawnhekk għandi ddokument tal-HSBC tal-istipendju li tieħu t-tifla. Filwaqt
li kien erbgħa u ħamsin lira, tellawhulha, minhabba li
konna għamilnielha li hi m’għandhiex għajnuna, idDipartiment tal-Edukazzjoni tellagħulha għal mija u
tmien liri, id-doppju, għax hekk hemm agreement, li
meta t-tfal ma jkollhomx għajnuna mill-ġenituri listipendju jirduppjawh. Pero’ naturalment kif indunaw,
għax illum bl-internet kulħadd jaf x’għandu kulħadd, kif
indunaw li t-tifla f’isimha stess għandha dawk l-eluf ta’
liri, naturalment m’humiex ċwieċ, reġgħu naqqsuhulha
bin-nofs, u dawn huwa a detriment tal-istess tifla, li lattriċi qed tgħid li tagħmel kollox għalihom! Ma nafx.
Ha nsaqsi lil din l-Onorabbli Qorti, min jagħmel kollox
għalihom?
Jiena fil-bidu bdejt b’dokument A,
Dokument B, filwaqt li jiena m’inix suppost nirriversja
lit-tifla tiegħi, pero’ fid-dokument A jiena għaddejtilha
eluf ta’ liri fi żmien sentejn. It-tifel ukoll tajtu eluf ta’ liri
fi żmien sena, meta dan anke ntih is-sittin lira, u hawn
irrid nasal ’il quddiem.
L-attriċi wkoll dawwret l-indirizz tal-kotba tal-banek fuq
l-indirizz ta’ ħuha G, dawk il-flus li b’tant sagrifiċċju
ħdimt għalihom jien u kont inpoġġi flus fuq isimha. Hi
b’hekk tkun tista’ turi li m’għandhiex flus biex tħallas
dawl li tant qed taħli bl-addoċċ. L-indirizz ġdid tagħha
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huwa li semmejt: A B, _________________________
(omissis).
U
bħal
li
kieku
A
B,
_________________________ (omissis) m’għandhiex
flus għax la ma jkunux qegħdin fuq l-indirizz ta’
__________________ (omissis), allura ma jidhrux.
Hi fil-konfront tagħha spjegat li l-garage msemmi jmiss
mad-dar. Veru, pero’ bejn il-garage msemmi u d-dar
hemm garage ieħor, għaliex proprjament
hemm
żewġ garaxxijiet mad-dar, hemm wiehed naqra
mdaqqas li mmedjatament imiss mad-dar, u minn dan
il-garage terġa’ tidħol ġo garage ieħor u dak huwa li
qed nuża jien għal skop ta’ privat, tat-technical design.
Mela mhux il-garage li jmiss mad-dar, imma l-garage li
jmiss mal-garage li jmiss mad-dar. Il-garage imsemmi
jintuża biss għal skop tal-privat, ta’ technical design,
ma hemm xejn li jappartjeni l-attriċi. Hija prattika
normali lil-attriċi tiftaħli u tqallibli f’kollox, inkluż l-ittri. Hi
tiftaħhom u wara, mingħaliha li jiena ma nindunax
terġa’ tagħlaqhom bil-glue. Dan huwa abbuż serju
ħafna. Hawnhekk ser nuri xi ittri li hi fetħet u reġgħet
għalqithom. Tgħiduli kif ninduna li tiftaħ u tagħlaq?
Għaliex meta jinfetaħ envelope jqatta’ biċċa mill-karta
l-oħra, jew karta waħda tmur mal-oħra jew biċċa tmur
m’oħra. Mela jekk tiftħu mill-parti li ma tinfetaħx u
tittawwal ġewwa minn ġewwa tkun taf jekk infetaħx lenvelope, u qatt m’għandek tiftaħ minn fejn jinfetaħ.
Tiftħu minn fejn mhux suppost jinfetaħ biex tara
tbagħbasx. Hawnhekk bħala dokument J u dokument
K qed nuri biss il-faċċata tal-envelope, pero’ jekk
intom issaqsuni nista’ nġib l-envelopes oriġinali biex
tistgħu taraw intom stess minn ġewwa kif kien
imwaħħal.
Hawnhekk kelli dokument jien li kien
mibgħut mill-Gvern ta’ Malta, Bord tal-Petizzjoni ta’
Triq l-Arċisqof, dan infetaħli u kien indirizzat lili. Kelli
wkoll ittra mill-Post Office, kienet fetħithieli, indirizzata
C B; Hawnhekk ser nispjega x’inhuma d-dokument J
u d-dokument K.
Dokument J għandi envelope
mibgħut mill-Gvern ta' Malta tal-Board tal-Petizzjoni,
kien
indirizzat
lili,
C
B,
__________________________ (omissis).
Dan
laħqet sabitu hi, fetħitu, rat x'kien fih u reġgħet
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għalqitu.
Għandi wkoll ittra mibgħuta lili, C B,
__________________________ (omissis). Din ilpostage paid għax jużaw tal-Maltapost kienet xi
ċitazzjoni, hawn ukoll infetħet, rat x’kien fiha u lest li
ngħidilkom, jaf ħadet fotokopja tagħha, ma ġara xejn,
pero’ jiena li ddejjaqni huwa li l-korrispondenza
personali tiegħi xi ħadd jiftaħhieli, u ħadd m’għandu
dritt, lanqas jien tat-tfal ma niftaħ, li għandi dritt inkun
naf meta kienu żgħar, ukoll għallimthom li affarijiet
personali ma tiftaġhomx, ħalli tiġi turihieli, imma ma
tiftaħhomx. Fuq l-istess dokument għandi rivista li
jiena nirċievi kull ġimgħa, l-Aġġornat, dan mibgħut kull
ġimgħa minn Malta u l-Unjoni Ewropea, inħobb inkun
informat.
Din mhux infetħet din id-darba, din
tqattgħet, tgħaffġet u mitfugħa fit-triq. Ma jistax ikun li
l-postman għaffiġha u tefagħha fit-triq, dejjem tkun filletterbox, pero’ nżertat li l-indirizz huwa C B,
______________________ (omissis), u elevajtha mittriq. Fid-dokument K qed nuri wkoll ittra li ntbagħtitli li
kienet ħmerija, tal-insurance tal-karozza. Ukoll
infetħet.
Din
kienet
indirizzata
C
B,
_________________________
(omissis),
ukoll
infetħet. Dawn jekk niġi mistoqsi biex jaraw għaliex u
kif infetħu nista’ nurikom l-istess envelope, nurikom kif
tħarsu lejh u m'huwiex imbagħbas għal xejn, pero’
sfortunatament ma tafx li meta xi ħaġa tinfetaħ tibqa'
mmarkata jekk ma jkunx ħmar biżżejjed min ikun u
jiftaħha mill-istess post, hemmhekk tkun kissirt levidenza kollha.
II-garage msemmi jmiss ma’ garage ieħor u dan imiss
mad-dar. Il-garage li jmiss mad-dar huwa miftuħ
dejjem u jintuża għal kollox u għal xogħol ta’ projects
tat-tfal, imma li jmiss miegħu jintuża għall-privat,
bħalma diġa’ kont għidt. F’dan jien inżomm ix-xogħol
tal-iskola tal-eżamijiet u tpinġija li għandhom it-tfal talprivat. Hawnhekk ħa nuri bir-ritratti, minn ritratt R 27
sar-ritratt R 32, f’dawn ir-ritratti qed nuri l-erba’ ħitan
tal-garage nkluż id-daħla fejn għandi l-computer, qed
nuri biċċa biċċa x’għandi fil-garage, u hawn kollox
huwa li jappartjeni biss għal xogħol esklussivikament
ta’ studju, u l-attriċi m’għandha xejn u xejn li
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jappartjeni għaliha.
Jiena kont kostrett ukoll li
nagħmel kaxxa tal-ittri wara din il-biċċa xogħol li
jinfetħuli l-ittri. Mela nagħmel kaxxa tal-ittri fil-garage
fejn nagħti l-privat u wara li lestejtha reġgħet ġiet ilvjolenza. II-konvenuta kienet kissrithieli, u nerġa’
b'paċenzja kbira erġajt għamiltha. U qed ngħid
b’paċenzja kbira għaliex meta tara kaxxa tal-ittri
mifqugħa u mkissra mal-art, iva, jrid ikollok paċenzja
kbira biex terġa’ tagħmel kaxxa tal-ittri. Hawnhekk qed
nuri bir-ritratt kif kienet imkissra, ir-ritratt iġib in-numru
tiegħu bħala R 33.
Ittra li ntefgħet f’________________________
(omissis), sabitha, naturalment qratha għax fetħitha
u mill-ewwel qattgħatha, u dan inżerta tefagħha
missier tifel tal-privat, għax jaf minn x'hiex jiena
għaddej u xtaq jgħollili naqra l-moral. U din l-ittra li
jiena qed nesebixxi bħala Dokument ‘L’ meta sar jaf
missier it-tifel jixtieq jiġi wkoll il-Qorti u jivverifika li
tefa’ l-ittra hemm hu stess għaliex reġa’ wara kitibli
oħra u qegħda hawn; Jiena nista’ naqraha jekk tridu
naqrahielkom: “Lil min jinteressah, jiena ġenitur ta’
wieħed mill-istudenti tas-Sur C B. Ilni nafu għal dawn
l-aħħar snin.” Jekk niġi mistoqsi xi ħaġa fuqu ttweġiba tiegħi qed tiġi “għandi raġel fuq l-irġiel, barra
milli jinteressa ruħu fl-istudji tal-istudent, jagħmel
ħiltu biex żgur li l-istudent jirnexxi, jħobb jagħti lillistudent pariri siewja għall-ħajja biex ikunu rġiel u
ċittadini kif jixraq. Jiena ukoll tgħallimt mas-sur B u
tani diversi pariri li għax smajt minnu qatt ma
jiddispjaċini. Tinduna meta titkellem miegħu lis-Sur
C B, għandu xi ħaġa tajba xi jgħid lilek, jixtieqlek ilġid, u jinteressa ruħu ħafna fil-problemi li jkollok.
Nixtieq lis-Sur B kull paċi u serħan tal-moħħ, għax
veru jixraqlu. Kellu bżonn li kemm it-teachers u
kemm il-Maltin kollha huma bħalu, biex tara kif Malta
timxi ’il quddiem. Is-Sur C B veru huwa raġel fuq lirġiel, keep it up”. Hawnhekk għandna nota, din littra
kienet
impostata
fil-kaxxa
tal-ittri
f’________________________ (omissis), is-Sibt l-4
ta’ Marzu fis-sebgħa ta’ fil-għodu mis-Sur M ta’
_______________________________
(omissis),
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I.D. number 355547M, telephone number 21658926
u dana kitbu apposta biex min jixtieq jivverifika wkoll.
Dan kien dokument ‘L’.
Fil-kuntest tagħha ma qalitx b’liema vjolenza
sfrondat id-diviżorju ta’ bejn iż-żewħ garaxxijiet.
Darba sfrondat b’daqqiet vjolenti ta’ mazza kbira ta’
xi erba’ kilos. Għandi r-ritratt, u daħlet u kissret u
qallbet kulma sabet quddiemha. Hawnhekk ħa nuri
r-ritratt tal-mazza kbira li kissret biha. Għalhekk
aktar qabel għidt li nibża’ niekol u nixrob id-dar, għax
qisek qed tara xi film ta’ xi serial killer, kif jidħol ġo
dar. Għax ma nipretendix li mara tidħol x’imkien
b’mazza daqshekk kbira u tkisser. U hawn qed
nesebixxi l-mazza bħala R 34. Il-mazza qegħda
għandi u jekk tixtiequ li nġibha l-Qorti nista’ nġibha lQorti jiena stess. U dawn ir-ritratti jkomplu sa R 40,
għax hemm sensiela ta’ ritratti li l-ewwel ħa nuri lmazza, u mbagħad it-tkissir li sar, per eżempju ttkissir tal-bieb li sar, it-toqob, faqgħatu, daħlet u
kulma sabet qallbet, saħansitra anke tazza fuq
mejda lanqas ħelsitha ħafif, għax ukoll għandi hawn
ritratt, R 39, lanqas tazza ma ħelsitha għax kissritha
fuq l-istess mejda li kienet; Din il-ġurnata ta' qabel
kont ħadt te’ fiha. Biex nuri b’liema kwalita’ ta’
vjolenza, mhux faqgħatha mal-art jew waddbitha,
faqatgħa fuq il-mejda stess fejn kienet, naħseb jien
bil-mazza stess.
Darba oħra, ftit wara, xi jumejn jew tliet ijiem, għax
erġajt għalaqtu naqra proviżorju l-bieb, u hawn irrid
ngħid, hawnhekk irrid nibża’ għall-affarijiet tat-tfal u
tal-iskola. Jiena bħala għalliem l-affarijiet tiegħi taliskola jekk tonqosli karta tal-eżami jiena niġi
ppenaliżżat. Jiġifieri jiena qed nibża’ għall-affarijiet
tax-xogħol tiegħi, li jirrigwarda x-xogħol tiegħi.
Darb’oħra sfrondat ukoll diviżorju b’daqqiet ukoll
vjolenti, din id-darba ma kienx hemm il-mazza, għax
il-mazza kont poġġejtha fil-karozza; Pero’ x’sabet?
Sabet serrieq tad-dar, eżatt bħal tas-serial killers,
serrieq tad-dar, li għandi mmarkat għax ukoll
żammejt l-injam, dak l-injam li tkisser qiegħed
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għandi, merfugħ, id-daqqiet bis-serrieq tant li anke lmanku kissritlu; U kien hemm ukoll l-imwejjed tat-tfal
qalbithom. Dawn m’humiex atti normali, huma atti ta’
stmerrija. Issa barra dan għamilt rapport l-għassa ta’
Raħal Ġdid, u jġib in-numru ta’ ________________
(omissis). Dan ir-rapport huwa mmarkat Dokument
‘M’. Fid-dokument ‘M’ jien x’għamilt? Il-pulizija meta
mort l-għassa tal-pulizija qalli “ikteb kulma ġara,
dawk l-episodji kollha fit-tul tal-ġimgħa”, u hawn
għamilthielu bħala dikjarazzjoni ġuramentata jien,
fiha disa’ paragrafi. Hawnhekk semmejt ukoll issurġent li kont mort ngħidlu, irrid ngħid li fiż-żewġ
okkażjonijiet ta’ vjolenza kbira li kelli s-surġenti ġew
ukoll jivverifikaw b’għajnejhom stess u jaraw filgarage x’ġara. Mhux qed ngħid 1i s-surġent qal li
għamlitu hi, imma almenu ġie xi ħadd u ra dak kollu li
kien ġara, u dawn is-surġenti għandi wkoll in-numri
tagħhom. Surġent wieħed minnhom huwa surġent
Butters li huwa PS 88, dan ġie d-dar Elba, Triq ilKnisja, Tarxien, u ra hu stess fil-garage l-ħsara kbira
li kienet saret, u fid-darba ta’ wara ġie surġent ieħor li
l-isem tiegħu m’għandix pero’ n-numru tiegħu
għandi, PS 1257. Ukoll dan is-surġent wara lkonfront tiegħi li jiena tkellimt l-għassa wkoll xtaqt jiġi
ħalli jara hu b’għajnejh għax fil-fatt kien imbeżża’
għax qalli “lanqas għandi fejn inraqqdek hawn”, għax
mort imwerwer, għax allavolja jiena raġel, ma nibża’
minn xejn, għax qatt m’għamilt ħsara jew deni lil
ħadd, pero’ meta xi ħadd jidħol b’dik il-vjolenza ta’
mazza jew serrieq, il-films narahom jien, jien nibża’
x’jista’ jiġri wara, għax inkun rieqed; Fil-fatt jiena
meta norqod fis-sodda fuq għandi bagalja kbira,
nagħmilha wara l-bieb, ma nagħmilhiex tmiss malbieb, biex kif appena jinfetaħ il-bieb jinstema’ l-ħoss.
Iva, norqod bil-biża’. X’nagħmel? Daqqa norqod
hemm u daqqa norqod hemm; Illum hemm norqod
f’kamra fuq, pero’ wkoll bil-biża’ li jiġri xi ħaġa. Ukoll
darba minnhom kont qiegħed fil-garage u kien hemm
oħtha qed titkellem magħha, oħtha ċertu waħda N, li
aktar qabel kont semmejtha li hija waħda minn
dawk it-tlieta li lili jbeżżgħuni; ibeżżgħuni mhux għax
jiġru warajja, imma jbeżżgħuni għaliex l-aġir
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tagħhom ma nafx sa fejn jista’ jwassal. U dawn bdew
jitkellmu fuqi u “dak l-annimal”, dak il-kliem. Jiena
qbadt, mort l-għassa u ġiegħelt lis-surġent iċempel.
Kien hemm PC 1341 u meta ċempillha lill-attriċi A B
u qallha biex ma titkellimx fuqi ħażin, hi ċaħdet, anzi
qaltlu li qed tagħmel akkużi foloz. Tant hu hekk li lpulizija quddiemi ukoll kważi qabbżithielu, għax
minflok suppost tirraġuna ma’ bniedem, hi kienet bla
raġuni, u quddiemi qalli “din għandek raġun li
tqabbiżhielek”. Dan kien il-pulizija PC 1341. Ukoll
dakinhar stess jiena għax kont bil-biża’ mort nitlob ilprotezzjoni tal-Vice Squad u mort għand is-surġenta
Josephine Gauci, il-Furjana, li hija WPC 24 biex
twaqqaf l-attriċi minn dawn il-ħafna atti ta' vjolenza
fuq il-proprjeta’ tiegħi. Hekk għamlet, ċemplitilha
quddiemi u qaltli “stenna f’ġenb ta’ kamra oħra” biex
iġġibha hemm. Kieku minn dakinhar reġgħet
ikkwietat naqra s-sitwazzjoni pero’ t-tisbit tal-bibien
kull meta nidħol id-dar jien, anke nkun fil-garage, ittfal jinnotawha tal-privat; Jiena noqgħod nigdeb,
ngħidilhom “għax aħna jgħaddi l-kurrent”, kemm ħa
ndum nigdeb? Anke meta m’hemmx riħ Sir jgħaddi lkurrent? Ngħidilhom “bir-rih stabat il-bieb”, għax ittisbit, dik għalija hija vjolenza morali; Inkun qed
ngħallimhom, f’daqqa waħda bum il-bieb, u din hija xi
ħaġa li ddejjaqni, għalija dik inħossha bħala vjolenza
morali. U din qed issir kolha fil-proprjeta’ tiegħi.
Hawnhekk irrid ngħid li l-vjolenza vera fiżikali,
vjolenza morali għaliex? Għax ukoll indaħħlu t-tfal
tal-iskola, waslet s’hemm biex tkompli t-tattika oħra
fuqi. B’dan kollu anke saru jafu t-tfal tal-iskola, għax
biex iżżid aktar mad-doża ta’ vjolenza fiżika wżat
tattika oħra, ta’ vjolenza mentali. Għax anke ġie
ħuha G l-iskola biex ibeżżagħni, u rċevejt ittri
saħansitra l-iskola biex tkissirni fuq il-post tax-xogħol
li tant huwa għal qalbi. Anke bagħtitli l-marixxal u ġie
l-iskola. Il-ġenituri tat-tfal bi ħġarhom biex jagħmluli
kuraġġ kitbuli ittri biex itaffuli d-dwejjaq li kultant
jaħkmuni, u li kieku ma kienux huma t-tfal, li
ngħallem b’tant imħabba u dedikazzjoni, kieku ma
nafx x’kien isir minni. Ara Dokument immarkat
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Dokument ‘N’. Issa hawnhekk Dokument ‘N’ huma
dawk id-dokumenti li jiżvelaw it-tfal x’jaħsbu u
x’jgħidu lill-ġenituri fuq l-għalliem tagħhom, li huwa C
B. Hawnhekk ġibt lista sħiħa ta’ tfal bil-ġenituri
tagħhom,
bit-telephone
tagħhom,
bl-indirizz
tagħhom, li dawn it-tfal ilhom sentejn miegħi, uħud
minnhom ilhom erba’ snin, imma jiena ġibt dawk ta’
sentejn miegħi; Hija klassi ta’ 2B u li jiena huwa lform teacher tagħhom. Dawn it-tfal jitkellmu malġenituri għax jekk immur b’qalziet u jkollu tikka ibqa’
ċert li jiena ma nindunax fil-għodu pero’ t-tfal kollha
b’kollox jindunaw, għax it-tfal kollox jinnotaw. U tant
jinnotaw kollox, anke jgħarfuni meta nkun imdejjaq ittfal — “Sir xi ġralek illum?” Għax m’inix qed nagħti llezzjoni bħalma kont nagħtiha qabel. Għaliex? Għax
għandi ħafna pressjoni mentali fuqi.
Iva, anke lavukat stess, u mhux għax kultant jimbuttani, lanqas
niflaħ nitkellem, imn’Alla jkunu kapaċi. U hawn irrid
insemmi lil Fr Hilary Tagliaferro li kemm-il darba
sibtu ta’ għajnuna; Iva dażgur li nidħol fis-sagħtejn ta’
fil-għodu d-dar; Ejjew sibuni l-Millenium Chappel,
ejjew ħdejja fil-Millenium Chapel, hemmhekk inkun
jien! Ejjew ħdejja! Dażgur li nidħol fis-sagħtejn ta’ filgħodu, hemm żgħażagħ tajbin hemmhekk ukoll!
Darba għal naqra ma ħassnix ħażin u ġiet mara xiħa
qaltli “xi ġralek ħabib?” Għidtilha “hawn qiegħed
kwiet”, għidtilha “għax ma nissaporti mkien kultant,
niġi hawn waħdi biex forsi nsib xi ħaġa tiegħi nnifsi”.
Ħutha kollha marru jigdbu fuqi, ħaġ’ovvja, jiena
nistenniha li ser jaqbżu għaliha u hekk hu, id-dover
tagħhom huwa li jaqbżu għal oħthom, imma mhux li
tigdeb! Li tgħid il-verita’. Ġimgħa wara jmorru jimxu
wara d-Duluri, tagħmel sens? Ma nafx, qed insaqsi
jien, skużawni jekk għidt xi ħaġa għar-reliġjon, pero’
kultant lanqas niflaħ nitkellem.
Hawnhekk fiddokument ‘N’ għandi ħafna karti, ħafna ittri ta’ tfal u lġenituri tagħhom li kitbu fuqi. M’inix ser noqgħod
naqrahom kollha.
Hawnhekk għamilt kopja
tagħhom, għandi ħafna ittri, m’għamlux isimhom,
għax ma ridthomx, għax meta ġewni b’isimhom
għidtilhom le, pero’ kien hemm saħansitra ġenituri
ċempluli u qaluli “jekk għandek bżonn xi ħaġa,
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telefonata u tarana warajk”. Jiena biss qed inħalli lkarti, il-kitba tagħhom bid-data, jindikaw lili, hemm
ismi żgur fiha, il-klassi, u fl-aħħar hemm ħafna kliem.
Dan huwa mmarkat bħala Dokument ‘L’ pero’ hawn
il-lista tat-tfal u tal-ġenituri. Jiġifieri jekk xi ħadd jixtieq
jivverifika sa għandkom it-telephone number, mobile
number jekk triduh ukoll inġibulkom, pero’ għandkom
it-telephones kollha tad-dar tagħhom, tal-ġenituri
tagħhom bl-ismijiet tal-ġenituri wkoll.
Hawnhekk ha nispjega l-aħħar paragrafu li għamlet lattriċi fir-rikors b’urġenza tas-6 ta' April 2005. Flaħħar paragrafu tagħha li huwa markat 14 u 15,
għax it-tnejn ikomplu flimkien, semmiet li fid-data tat22 ta’ Marzu 2005 li hawn huwa dokument ‘Ċ’
tagħha, qalet li jiena C B m’għaddejtx u ma onorajtx
id-digriet li għamlet il-Qorti li għaddejt it-flus ta’ sittin
lira Maltin fix-xahar għall-minuri E. U hawn qalet li
jonqos ukoll li jeffetwa l-ħlas. Issa hawnhekk jiena
f’dokument ieħor li hu mmarkat dokument ‘0’ qed
nuri l-karta li ħarġet mill-bank, tal-kitba li qalet hi.
Għaliex? Għax filwaqt li qalet li jiena ma tajthiex
manteniment, il-karta tagħha stess li joħroġ il-bank
f’isimha, f’isem A B Savings, bin-number tal-kont
b’kollox, production date, printing date tagħha, li
elevat ukoll, għandha kopja tiegħu, ħarġitu (Republic
Street, Valletta jindika ċar li ta' April E jiena tajtu ssittin lira f’idejh, u hawnhekk E f’dokument tagħha
ffirmali bħala C. B. Għax-xahar ta’ Mejju wkoll it-tifel
iffirmali. Għax-xahar ta’ Ġunju ħadithom, għax hawn
daħal fil-15 ta’ Ġunju, ndikat. Ta’ July daħal ukoll, ta’
Awissu daħal ukoll, ta’ Settembru daħal ukoll. Ta’
Ottubru jiena kont tajtulu f’idejh peress li ma kellix
flus biżżejjed fil-bank; U hawnhekk nista’ nipproduċi
li jien kont weħilt anke erba’ liri għal li ma daħalx,
pero' lit-tifel tajtulu f’idejh. Tajtulu fl-10 ta’ Ottubru, u
tajtulu cash, u dan jivverifikah bil-firma tiegħu stess
fuq il-karta tiegħi. Ta’ Novembru wkoll jindika li
daħal, ta’ Diċembru daħal ukoll, ta’ Jannar daħal
ukoll. Mela nistaqsi għalfejn qed tigdeb? U tgħid
f’żewġ paragrafi daqshiex li jiena ma rriversajtx issittin lira u ma onorajtx? Hawnhekk irrid ngħid għax
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hi l-iskop tagħha biex tkissirni, għax hi hawn qalet li
biex iġġiegħel lill-Qorti taqtagħli l-flus direttament
mill-paga lill-konvenut. Mhux intihomlu jien lit-tifel,
imma jinqatgħuli mill-paga. Għalija dik hija abbuż
mentali, għax jiena m’għandi nagħti flus lil ħadd. U
aktar u aktar jeħduli flus. Jiena nagħti sittin lira lil E
imma mhux jeħduli sittin lira u jtuhom lil E għax dak
huwa t-tifel tiegħi u mhux tifel ta’ ħaddieħor. Mhux
teħodli biex ittih imma nagħtih jien. U hawn għalfejn
dan il-gideb kollu? Irrid ngħid li ħajti kollha bil-gideb
kont qed ngħix. U tgħiduli kif f’daqqa waħda torqod
hemm, toqgħod hemm, tagħmel hekk, toqgħod kwiet
hemm? Għax jiena minn dejjem kont il-bniedem
paċifista, għadni paċifista u nibqa’ paċifista, għax
jiena bniedma vjolenti mhux ser iġġibni bħalha.
Jiena min ikellimni pastaż mhux ser ngħidlu bħalu
għax inkella nsir bħalu.
Minflok ngħidlu bħalu
ngħidlu “grazzi, nispera li ma ħarġitx minn qalbek,
imma ħarget minn ħalqek hiss, għax jekk ħarġet
minn qalbek, jiddispjaċini għandek marda li ma tfieqx
minnha, imma jekk ħarġet minn ħalqek tista’ tfieq”.
U b’dawn il-kliem jien ħa nagħlaq ir-risposta tiegħi
għal dak il-kliem kollu li qalet hi, li qalitu f’żewġ
faċċati, jiena għidtu fi tmintax-il faċċata, u jekk
naqbad ngħid, fil-bidu ma nkunx naf x’ser ngħid
imma ma nieqaf qatt, għax tant għandi xi ngħid, u
qed ninduna kemm insejt affarijiet oħra; U kieku
naqbad għandi ritratti ħafna aktar ta’ vjolenzi; Imma
jekk naqbad inqalleb ma nafx fejn insibhom.
Nirringrazzjakom
tal-paċenzja
li
ħadtu
biex
tisimgħuni.
Konklużjoni:
Jiena allura s-surmast C B qiegħed niddikjara lil din
l-Onorabbli Qorti taħt ġurament li ser nissospendi u
mhux nikkonkludi dan l-affidavit tiegħi, ’il għaliex
meta jiena qiegħed niddetta dan l-affidavit huwa
diġa’ l-għaxra ta’ bil-lejl tal-Erbgħa 3 ta’ Mejju 2006 u
ma ridtx li mmur quddiem il-Qorti nhar il-Ġimgħa filgħodu, 5 ta’ Mejju 2006 fl-għaxra neqsin kwart għal
liema ħin hija msejħa l-kawża tiegħi u ma nkunx
ippreżentajt
l-affidavit.
Ir-raġuni
għala
ma
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preżentajtux qiegħed niddikjara li jiena għadni ma
ġejtx notifikat bin-nota tal-eċċezzjonijiet u ddikjarazzjoni ġuramentata tal-attriċi għal nota taleċċezzjonijiet u l-kontro talbiet tiegħi. Imma l-avukat
tiegħi għarrafni li llum stess l-attriċi u l-avukat tagħha
Dr Elaine Ellul kienu r-Reġistru qed jippreżentaw innota tal-eċċezzjonijiet u d-dikjarazzjoni ġuramentata
tal-attriċi għall-kontro-talbiet tiegħi, u li l-avukat tiegħi
kien irrifjuta li jiġi notifikat hu għar-raġunijiet li lavukat spjegali, kif indikajt ukoll fil-bidu ta’ dan laffidavit odjern.
Issa jiena qiegħed nesebixxi numru ta’ dokumenti illi
sejrin jidhru fit-Taqsima wara dan l-affidavit bħala
Elenku ta’ Dokumenti u fejn jidħlu d-dokumenti bilkitba jibdew minn dokument ‘A’ et sequitur, u fejn
jidħlu d-diversi ritratti nibdew minn Dokument ‘R’ et
sequitur. U fejn hemm anke spjegazzjoni ta’ dawn iddokumenti.
Mela f’dan l-istadju nissospendi laffidavit tiegħi hawn, hekk Alla jgħinni!”
Illi l-Qorti wara li eżaminat sewwa l-atti, jidhrilha li ż-żwieġ
tkisser prinċipalment minħabba l-atteġġjament talkonvenut; il-Qorti hija konvinta li l-allegazzjoni tal-attriċi –
sorretta mid-diversi xhieda fir-rigward – li l-konvenut
qiegħed f’relazzjoni ma’ F u allura kkommetta adulterju
hija veritijiera. Kif ġja’ ssemma l-Qorti semgħet lill-partijiet
jixhdu in kontro-eżami u waqt is-smigħ tad-diversi rikorsi li
saru matul il-kawża, u rat il-komportament tal-konvenut
meta kien qed jixhed. Dan kollu wassal lill-Qorti għallkonvinċiment li l-konvenut minħabba f’hekk ikkawża t-tifrik
taż-żwieġ. Ir-raġunijiet jew skużi li ressaq il-konvenut, u
ċjoe’ li jagħmilha ta’ ħaddiem soċjali part-time sabiex jieħu
ħsieb l-imsemmija F ma jikkonvinċu lil ħadd. Il-konvenut
mhux social worker minkejja l-pretensjonijiet
konsiderevoli tiegħu u anke kieku kien dan il-fatt ma
jispjegax il-frekwentazzjoni kontinwa tiegħu magħha;
biżżejjed wieħed jara d-depożizzjoniet ta’ O, P, Q u R fost
oħrajn.
Addirittura huwa kien preżenti f’kuntratt ta’
lokazzjoni li għamlet F u deher bħala r-raġel tagħha!
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Illi minħabba f’hekk il-partijiet spiċċaw jgħixu f’ ‘sistema
costante di vessazione e di disprezzo,di oltraggio e di
umiliazioni che rendono almeno inopportabile l’ abitazione
e la vita comune’ (“Caterina Agius vs Benedict Agius”,
deċiża mill-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili fit-13 ta’ Ġunju
1967). Kif dejjem ġie ritenut: “Għalkemm indubbjament
kien hemm raġunijiet oħra għat-tifrik taż-żwieġ, l-adulterju
dejjem kien meqjus bħala l-kawżali l-aktar gravi illi għaliha
l-Qorti tawtoriżża s-separazzjoni personali” (Vol XXXVII –
parti ii, paġna 693).
Illi stabbilit dan ma hemmx lok li l-Qorti tinvestiga rraġunijiet oħra li jwasslu għal separazzjoni iżda għal kull
buon fini qed jingħad li jekk l-aġir tal-konvenut ma
jwassalx għal dikjarazzjoni ta’ adulterju ċertament iwassal
għal dak ta’ nġurji gravi li kkawża hu lill-attriċi.
KURA U KUSTODJA TAL-MINURI
Illi kif ġja’ ngħad ulied il-kontendenti saru maġġorenni u
allura ma hemmx lok ta’ provvedimenti fir-rigward.
MANTENIMENT
Illi l-partijiet jaħdmu t-tnejn li huma u ma hemmx lok għal
manteniment. Kontrarjament għal dak li qed jintalab, dan
mhux xi dritt sagrosant ta’ min jissepara; l-artikolu 20 (1)
tal-Kodiċi Ċivili jgħid li l-manteniment ikun dovut “skond
il-bżonn ta’ min jitolbu”. Huwa ċar li bħalissa ħadd millpartijiet ma għandu dan il-bżonn. Jekk fil-futur dan ilbżonn jirriżulta, naturalment il-parti li għandha dritt għalih
tista’ tagħmel it-talba tagħha dakinhar.
PROPRJETA’
Beni immobbli;
L-attriċi bħalissa tgħix fid-dar matrimonjali tramite digriet
ta’ din il-Qorti in vista ta’ nuqqasijiet serji li kien qed ikun
hemm bejn il-kontendenti. L-art kienet inxtrat fl-1978 u
fuq il-kuntratt deher biss il-konvenut, il-partijiet kienu
tgħarrsu circa sena qabel. Minħabba f’hekk hemm nuqqas
ta’ qbil u kontestazzjoni qawwija dwar jekk hijiex
parafernali tal-konvenut jew hijiex formanti parti millkomunjoni tal-akkwisti bejn il-partijiet.
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Illi dwar dan, f’dawn l-aħħar snin, il-Qrati tagħna biex
isewwu inġustizzji ċari li setgħu jiġru minħabba użanzi ta’
dak iż-żmien li r-raġel huwa l-kap tal-familja u dan latteġġjament kien jibda anke waqt l-għerusija adoperaw ilprinċipju tal-hekk imsejjaħ prestanome naturalment meta
dan seta’ jsir skond il-provi mressqa fil-każ partikolari:
“… il-mandatarju prestanom huwa dak li apparentement
jezerċita drittijiet ta’ propjetarju, mentri fi-realta’ huwa
sempliċement mandatarju. Meta huwa f’din il-kwalita’ ta’
mandatarju prestanom jakkwista l-proprjeta’ ta’ ħaġa
immobbli, ikun hemm att pubbliku li bih tiġi trasferita lproprjeta’ tal-ħaġa u konvenzjoni sigrieta fis-sens li huwa,
pretiż akkwirent, mhux ħlief mandatarju.” (“Prof. Anthony
J Mamo noe vs Nobbli Charles Sant Fournier”, deċiża
mill- Qorti tal-Appell, fit-2 ta’ Mejju 1957).
Illi fis-sentenzi riportati fil-Vol. XXVIII-60 u XXXVII-I-350,
intqal li:
“… il-prestanome li jkun ġie verbalment kostitwit
mandatarju hu fl-obbligu li jaddivjeni għall-formalita’ tal-att
pubbliku biex minnu jkun jirriżulta di fronte għat-terzi li dak
l-akkwist, apparentment magħmul mill-mandatarju f’ismu
propju, kien fir-realta’ ġie magħmul għall-mandant tiegħu u
jekk il-mandatarju ma jottomperax ruħu għal dan l-obbligu,
huwa jista’ jiġi kostrett mill-mandant għall-eżekuzzjoni
speċifika ta’ dak l-obbligu tiegħu li jittrasferixxi lill-mandant
il-fondi akkwistati f’ismu proprju.” (F’dan is-sens wieħed
jista’ jagħmel ukoll referenza għas-sentenzi: “Galea vs
Gauci” deċiża fl-24 ta’ April 1931, “Meli vs Meli” deċiża
fil-25 ta’ Mejju 1927, u “Briguglio vs Parnis” deċiża fit28 ta’ Diċembru 1928.
Illi f’dan il-każ il-Qorti jidhrilha li mill-kumpless taċċirkostanzi li ġew pruvati, għandha tadotta dak dispost fissentenza “Marthese Vella et noe vs George Vella”
deċiża mill-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili fit-28 ta’ Frar 2003, u
dik tal-Qorti tal-Appell fl-ismijiet “Rosario Agius vs
Carmelo Agius” deċiża fis 26 ta’ Ġunju 2003, u
għaldaqstant tqis din il-proprjeta’ bħala formanti parti millkomunjoni tal-akkwisti. Il-fatturi l-aktar important huma li lkuntratt tal-akkwist sar fl-1978 u allura meta l-partijiet
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kienu ġja’ ilhom sena għarajjes formalment; l-art inxtrat
għas-somma ta’ elfejn sitt mija u disgħa u sebgħin Lira
Maltin (LM2,679) u l-attriċi ħarġet minnhom total ta’
ħames pagi illi kienet għadha kif ipperċepiet. Oltre dan
hija kkontribwiet sostanzjalment għall-bini tad-dar kemm
finanzjarjament u kemm manwalment. Għalhekk, il-Qorti
jidhrilha li l-iskop tal-akkwist kien li l-partijiet jixtru l-fond in
kwistjoni flimkien. Kif intqal fis-sentenza “Vella vs Vella”
fuq imsemmija, “… l-akkwist ta’ immobbli fl-interess ta’
ħaddieħor jiswa avolja l-ftehim dwar dan l-akkwist bejn lakkwirent u l-persuna l-oħra ma jkunx sar bil-miktub …”
(Vol. XXXIV-ii-430, Vol. XXXVII-i-350, XXVIII-i-620 u
XXVIII-i-60). Il-Qorti naturalment se tordna l-bejgħ taddar biex kull parti tieħu sehemha, u ma għadx hemm
lok biex l-attriċi tibqa’ tgħix fiha ad esklużjoni talkonvenut. Ma jibqa’ infatti ebda raġuni għala dan listat ta’ fatt għandu jibqa’ jipperdura.
Illi f’dan ir-rigward l-attriċi qed titlob rifużjoni ta’ ħlas li
għamlet hi għall-kontijiet tad-dawl u l-ilma li skond digrieti
tal-Qorti kellu jħallas il-konvenut. Il-Qorti se tikkundanna
lill-istess konvenut iħallas is-somma ta’ elf u tmienja u
erbgħin Ewro (€1,048) skond id-digriet tal-20 ta’ Ġunju
2007; dwar ħlasijiet oħra wieħed irid ukoll jiftakar li l-attriċi
issa ilha minn Novembru 2009 tgħix fid-dar matrimonjali
ad esklużjoni tal-konvenut.
Beni mobbli
Illi l-partijiet għandhom xi kontijiet bankarji, ishma fi skemi
ta’ investimenti kollettivi, bonds u poloz t’assikurazzjoni li
naturalment għandhom jinqasmu ugwalment bejniethom.
Il-kontijiet f’isem it-tfal li issa huma maġġorenni kif intqal,
ma humiex parti mill-kawża u għandhom jibqgħu
f’isimhom. L-attriċi ressqet provi li l-konvenut qabad u
sarraf tliet elef, tmien mija u erbgħin Ewro (€3,840) – kont
imsejjah Life Link mal-Bank of Valletta, u elfejn, erba’ mija
u tmien Ewro (€2,408), u elfejn, tliet mija u tmintax-il Ewro
(€2,318) f’policies fuq it-tfal. Dan ma hux kontestat u lkonvenut għandu jħallas nofshom lill-attriċi – b’kollox erbat
elef, mitejn u tlieta u tmenin Ewro (€4,283).
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Illi l-konvenut qed jallega li l-attriċi żbankat circa għaxart
elef Liri Maltin (Lm10,000) matul il-kors tal-proċeduri.
Dwar dan hemm element ta’ prova u ma hemmx dubju li lattriċi, kif ngħidu bil-Malti meta beda jberraq, bdiet
sistematikament tiżbanka ċertu ammonti minn kontijiet
bankarji appartanenti għall-komunjoni tal-akkwisti (fol
2034 et sequitur). L-ammonti pero’ mhumiex xi somom
fenominali u probabbli li uħud mill-prevelamenti saru għallbżonnijiet li kellha iżda l-ammont komplessiv sia pure
imkien viċin lejn dak li qed jallega l-konvenut, iwassal għal
konvinċiment li l-attriċi kienet qed tipprepara għaddeċiżjoni finali fil-kawża anke in vista tal-fatt li kienet taf li
l-konvenut kien qed jagħmel l-istess; arbitrio boni viri lQorti qed tillikwida s-somma dovuta mill-attriċi lillkonvenut fis-somma ta’ sebat elef u ħames mitt Ewro
(€7,500).
Illi mill-provi jirriżulta li hemm żewġ vetturi formanti parti
mill-komunjoni, u jidher li l-konvenut jużahom it-tnejn hu.
Dawn il-vetturi ma ġewx stmati u għalhekk il-Qorti se
tassenjahom lill-konvenut u arbitrio bini viri tordna ħlas ta’
ekwiparazzjoni ta’ elf u erba’ mitt Ewro (€1,400).
Illi l-beni l-oħra mobbli li kien hemm fid-dar huma
problema għaliex anke hawn ma saret ebda stima.
Kwindi l-Qorti se tordna l-bejgħ tagħhom u r-rikavat
jinqasam bejn il-partijiet indaqs.
Illi l-Qorti, fuq l-iskorta ta’ dak li ntqal, jidhrilha li hemm lestremi biex tapplika l-effetti tal-artikolu 48.
DEĊIŻJONI
Għal dawn il-motivi l-Qorti tiddeċiedi din il-kawża billi
fir-rigward tat-talba attriċi:
1.
Tippronunzja s-separazzjoni bejn il-kontendenti
iżda b’tort tal-konvenut;
2.

Tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-tieni talba;

3.

Tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-tielet talba;
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4.

Tilqa’ r-raba’ talba;

5.
Fir-rigward tal-ħames talba, tordna x-xoljiment u
likwidazzjoni tal-komunjoni tal-akkwisti billi tordna lbejgħ
tal-fond,
__________________________
(omissis) – u dan wara li ssir id-debita stima mill-perit
arkitett A.I.C. Darren Sciberras nominat għal dan liskop – u kull parti tieħu nofs ir-rikavat; tassenja lillkonvenut il-vettura ________ (omissis) bin-numru ta’
reġistrazzjoni ________ (omissis) u l-vettura ______
(omissis) bin-numru tar-reġistrazzjoni ________
(omissis); il-konvenut għandu jħallas lura lill-attriċi ssomma ta’ elf u erba’ mitt Ewro (€1,400) fuq
imsemmija; il-kontijiet kollha bankarji lokali kif ukoll
bonds, poloz t’assikurazzjoni u investimenti oħra
kollha f’Malta kemm f’isem il-partijiet waħedhom jew
konġuntivament għandhom jinqasmu f’sehem indaqs
bejniethom; il-konvenut huwa ordnat iħallas issomma ta’ erbat elef, mitejn u tlieta u tmenin Ewro
(€4,283) rifużjoni ta’ poloz li sarraf u indebitament ħa
għalih il-flus, u wkoll is-somma ta’ elf u tmienja u
erbgħin Ewro (€1,048) f’arretrati ta’ kontijiet ta’ dawl u
ilma; l-attriċi pero’ għandha tħallas lill-konvenut ’il fuq
imsemmija somma ta’ sebat elef u ħames mitt Ewro
(€7,500).
6.

Tastjeni milli tieħu konjizzjoni tas-sitt talba;

7.
Tiċħad is-seba’ talba b’dan li d-digriet fir-rigward
jibqgħu viġenti sakemm tinbiegħ id-dar;
Illi kwantu għall-kontro-talba tal-konvenut il-Qorti
tilqa’ biss it-tieni talba in kwantu kompatibbli malakkoljiment tat-talbiet attriċi iżda tiċħad il-kumplament
tat-talbiet tal-konvenut rikonvenjonanti;
L-ispejjeż tal-kawża għandhom jitħallsu kollha millkonvenut.
Moqrija.
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