Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tas-7 ta' Lulju, 2014
Citazzjoni Numru. 238/2005

A B f’isimha proprju u għan-nom ta’
wliedha minuri D u E.

vs

CB

Il-Qorti,
Rat iċ-ċitazzjoni preżentata mill-attriċi fil-15 ta’ Lulju 2005 li
permezz tagħha ppremettiet:
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Illi l-ħajja konjugali bejn il-kontendenti m’għadhiex aktar possibbli
minħabba inkompatibilita’ ta’ karattur, sevizzji, theddid u nġurji
gravi kommessi mill-konvenut C B, li għandu l-vizzju tax-xorb, u
minħabba f’hekk jinfexx f’theddid, tkissir u vjolenza, anke
quddiem it-tfal D u E.

Illi l-attriċi kienet kostretta tabbanduna d-dar matrimonjali
minħabba vjolenza domestika u kellha tgħix ma’ bintha f’ċentru
tal-Aġenzija Appoġġ u f’Merħba Bik, filwaqt li l-konvenut baqa’
jokkupa d-dar matrimonjali mal-iben il-kbir.

Illi fit-22 ta’ Frar 2005 l-attriċi applikat għas-separazzjoni personali
u b’digriet ta’ din il-Qorti tat-3 ta’ Ġunju 2005 (digriet numru
754/2005), il-medjazzjoni ngħalqet u l-attriċi ġiet awtoriżżata
tipproċedi b’kawża għas-separazzjoni fit-termini mposti mill-liġi.

Jgħid il-konvenut għaliex, għar-raġunijiet premessi, m’għandhiex
din il-Qorti:

1.

Tippronunzja s-separazzjoni personali bejn il-kontendenti bi
ħtija unikament tal-konvenut C B minħabba inkompatibilita’
ta’ karattru, sevizzji, theddid u vjolenza u nġurji gravi
kommessi minnu.

2.

Takkorda lill-attriċi l-kura u kustodja taż-żewġ ulied minuri D
u E fl-interess taż-żewġ minuri stess.

3.

Tordna illi l-attriċi tmur lura fid-dar matrimonjali numru
_________________________ (omissis), u tabita fiha flimkien
maż-żewġ uliedha ad esklużjoni tal-konvenut.
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4.

Tiffissa l-manteniment għaż-żewġ uliedhom minuri D u E li lkonvenut għandu jħallas puntwalment.

5.

Tikkundanna lill-konvenut iħallas l-arretrati ta’ manteniment
għall-minuri mill-11 ta’ Frar 2005 sal-lum.

6.

Tordna ċ-ċessazzjoni tal-komunjoni tal-akkwisti.

7.

Tordna l-likwidazzjoni tal-komunjoni tal-akkwisti ġja’ eżistenti
bejniethom u tordna li l-assi jiġu maqsuma f’żewġ porzjonijiet
inugwali billi tordna illi l-attriċi tieħu sehema mill-assi
konjugali filwaqt li l-konvenut jitlef sehmu mill-akkwisti
minħabba l-vjolenza domestika li kient il-kaġun tat-tkissir tażżwieġ.

8.

Tapplika kontra l-konvenut id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili
applikabbli għall-każ, speċjalment dawk li jgħoddu għallkażijiet ta’ vjolenza domestika.

9.

Tinnomina Nutar biex jippubblika l-att opportun u tinnomina
kuratur biex jidher għall-eventwali kontumaċja.

Bl-ispejjeż kontra l-konvenut li huwa nġunt għas-subizzjoni.

Rat id-dikjarazzjoni maħlufa u l-lista tax-xhieda tal-attriċi.

Rat in-nota tal-eċċezzjonijiet tal-konvenut preżentata fl-24
t’Ottubru 2005:

1.

Illi fl-ewwel lok in-nullita’ taċ-ċitazzjoni attriċi stante li lġudizzju mhux integru peress li l-ulied minuri tal-kontendenti
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mkien ma huma ben rappreżentati fil-kawża skont il-liġi u
għalhekk l-eċċipjenti għandu jiġi lliberat mill-osservanza talġudizzju.
2.

Illi fil-meritu, għalkemm huwa minnu li ż-żwieġ ta’ bejn ilkontendenti tkisser b’mod irrimedjabbli u hemm lok għasseparazzjoni personali bejn il-kontendenti, dana pero’ ġara
biss minħabba tortijiet u ħtijiet unikament u esklussivament
imputabbli lill-attriċi. Di fatti l-eċċipjenti qiegħed jipprevalixxi
ruħu mid-dritt lilu mogħti tal-kontro-talba sabiex jirribadixxi
dan kollu. Għalhekk it-talbiet attriċi għandhom jiġu miċħuda
in toto bħala nfondati fil-fatt u fid-dritt, bl-ispejjeż kollha
kontra l-istess attriċi.

3.

Salvi, jekk ikun il-każ, eċċezzjonijiet ulterjuri.

Bl-ispejjeż.

Rat id-dikjarazzjoni maħlufa u l-lista tax-xhieda tal-konvenut.

Rat il-kontro-talba tal-konvenut, a fol 31, li permezz tagħha
ppremetta:

Illi l-kontendenti huma miżżewġin.

Illi minn dan iż-żwieġ il-kontendenti kellhom żewġt itfal li
jisimhom D ta’ 12-il sena u E ta’ 9 snin. Illi D jgħix mal-konvenut,
filwaqt li E jgħix mal-attriċi;

Pagna 4 minn 20
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Illi l-attriċi rikonvenzjonata rrendiet il-ħajja matrimonjali ta’ bejn ilkontendenti mpossibbli, permezz ta’ adulterju, eċċessi, sevizzi,
moħqrija, theddid u offiżi gravi da parti tagħha fil-konfront talistess konvenut rikonvenzjonant u wliedhom minuri, u għalhekk iżżwieġ ta’ bejniethom tkisser irrimedjabbilment tort uniku tal-istess
attriċi rikonvenzjonata;

Illi l-kontendenti ġew debitament awtoriżżati biex jipproċedu blistanti permezz tad-digriet appositu tal-Onorabbli Qorti Ċivili
Sezzjoni tal-Familja.

Tgħid għalhekk l-istess attriċi rikonvenzjonata il-għaliex
m’għandhiex din il-Qorti, prevja okkorendo kull dikjarazzjoni
meħtieġa w opportuna, u għar-raġunijiet fuq imsemmija li:

1.

Tiddikjara li ż-żwieġ hawn fuq imsemmi ta’ bejn ilkontendenti tkisser b’mod irrimedjabbli minħabba tortijiet
uniċi tal-attriċi rikonvenzjonata kif fuq spjegat, u
konsegwentement tippronunzja s-separazzjoni personali bejn
il-kontendenti u dana bi ħtija unika tal-attriċi
rikonvenzjonata.

2.

Tillikwida ammont rappreżentanti manteniment li għandu jiġi
mħallas
mill-attriċi
rikonvenzjonata
lill-konvenut
rikonvenzjonant żewġha għalih u għal uliedhom minuri,
tordna u tikkundanna lill-istess attriċi rikonvenzjonata sabiex
tħallas lill-konvenut rikonvenzjonant dik ir-retta alimentarja
hekk likwidata; filwaqt li tiddikjara lill-attriċi rikonvenzjonata
li tiddekadi mid-dritt li titlob jew tipperċepixxi kwalsiasi forma
ta’ manteniment mingħand il-konvenut rikonvenzjonant.

3.

Takkorda l-kura u kustodja tal-minuri wlied il-kontendenti lillkonvenut rikonvenzjonant, salv kull provvediment xieraq u
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opportun rigward aċċess għall-ulied minuri favur l-istess
attriċi rikonvenzjonata.
4.

Tapplika kontra l-attriċi rikonvenzjonata l-effetti tal-artikoli
48 sa 54 tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta sa fejn applikabbli,
inkluża l-komminazzjoni li titlef kull dritt li tiret jew tieħu
manteniment mill-konvenut rikonvenzjonant.

5.

Ixxolji u tillikwida l-komunjoni tal-akkwisti eżistenti bejn ilkontendenti u taqsamha f’żewġ porzjonijiet mhux
neċessarjament ugwali u tassenja porzjon lill-attriċi
rikonvenzjonata u porzjon lill-konvenut rikonvenzjonant ope
sententiam. Filwaqt li tinnomina nutar sabiex jirċievi u
jippubblika l-att relattiv li fih jinkorpora l-effetti kollha tassentenza, u kuratur sabiex jirrappreżenta lill-eventwali
kontumaċja fuq l-istess att.

6.

Tikkundanna lill-attriċi rikonvenzjonata tirrestitwixxi lillkonvenut rikonvenzjonant il-beni kollha dotali u / jew
parafernali tiegħu li jirriżultaw waqt it-trattazzjoni tal-kawża,
u dana fi żmien qasir u perentorju, li għandu jiġi lilha prefiss
minn din il-Qorti u fin-nuqqas li l-attriċi rikonvenzjonata
tagħmel
dan,
tikkundannaha
tħallas
lill-konvenut
rikonvenzjonant dik is-somma li għandha tiġi likwidata,
okkorrendo bl-opera ta’ periti nominandi, rappreżentanti lvalur tal-beni dotali u / jew parafernali sudetti.

7.

Tawtoriżża lill-konvenut rikonvenzjonant sabiex jabita fid-dar
matrimonjali ad esklużjoni tal-attriċi rikonvenzjonata u tagħti
kull provvediment xieraq u opportun għal dan l-iskop.

Bl-ispejjeż u bl-attriċi rikonvenzjonata minn issa nġunta għassubizzjoni.
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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.

Rat ukoll il-verbali tas-seduti li saru quddiem l-Avukati msemmija.

Rat id-digrieti oħra tagħha fir-rigward tal-manteniment u
kwistjonijiet oħra li nqalgħu matul il-kors tal-kawża.

Rat in-nota ta’ sottomissjonijiet tal-partijiet u l-verbal tas-seduta
tal-24 ta’ Marzu 2014 li permezz tiegħu l-kawża tħalliet għassentenza.

Ikkunsidrat:

Illi kif ġja’ ngħad l-attriċi qed titlob is-separazzjoni mingħand
żewġha l-konvenut għas-soliti raġunijiet; il-konvenut da parti
tiegħu jaqbel li għandha tiġi pronunzjata s-separazzjoni iżda għal
raġunijiet imputabbli lill-attriċi u ppropona da parti tiegħu kontrotalba fl-istess sens. Il-kawża naturalment kienet kontestata ħafna
u peress li l-Qorti anke semgħet il-partijiet jixhdu qabel ma
ppronunzjat uħud mid-digrieti ġja’ msemmija, u semgħethom
ukoll in kontro-eżami, setgħet tara li l-partijiet irrispondew lil
xulxin dwar l-allegazzjonijiet li għamlu fil-konfront ta’ xulxin. IlQorti għalhekk se tittratta l-vertenzi f’paragrafi għalihom. Firrigward tat-tfal, illum anke ż-żghir huwa kważi maġġorenni u
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kwindi, ma hemmx lok għal wisq provvedimenti fir-rigward
tagħhom.

TORT
Illi kif ġja’ ngħad il-partijiet iwaħħlu f’xulxin għat-tifrik taż-żwieġ;
biex il-Qorti tagħti idea ta’ x’wassal għat-tifrik taż-żwieġ se
tirriproduċi l-affidavits tal-partijiet preżentati fi stadju bikri talkawża.
Illi l-attriċi fl-affidavit tagħha tgħid hekk:

“Jien kelli nagħmel din il-kawża ta’ separazzjoni personali għaliex
il-ħajja konjugali bejni u żewġi m’għadhiex aktar possibbli
minħabba inkompatibilita’ ta’ karattur, sevizzji, theddid, inġurji
gravi kommessi minn żewġi, il-konvenut C B. Żewġi għandu l-vizzju
tax-xorb u minħabba f’hekk kien jinfexx f’theddid, tkissir u
vjolenza, anke quddiem it-tfal D u E.

Jien kont kostretta nabbanduna d-dar matrimonjali minħabba
vjolenza domestika u kelli mmur ngħix maż-żewġ ulied f’ċentru talAġenzija Appoġġ u f’Merħba Bik. Żewġi minkejja li jaf li jien kelli
nitlaq mid-dar minħabba li kien ikun fis-sakra u jkisser u jwaddab laffarijiet, xorta waħda baqa’ jokkupa d-dar matrimonjali.

Għall-ewwel ibni l-kbir kien qiegħed miegħi fil-postijiet fejn ġejt
milqugħa, iżda wara xi żmien tant beda jġib ruħu ħażin u anke
refa’ jdejh fuqi li dak li jmexxu d-dar ma rieduhx aktar hemm.
Għalhekk D mar jgħix ma’ missieru – ħaġa li jien mdejqa ħafna
biha minħabba l-imġieba ħażina u l-eżempju ħażin ta’ missieru, u
għamilt minn kollox biex nipprova niftaħ għajnejn it-tifel li hemm
mhux postu. Anke l-avukat tiegħi, fl-14 ta’ Settembru 2005,
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wassal messaġġ bl-SMS lit-tifel biex jipprova jiftaħlu għajnejh, iżda
ċempel lura dak il-ħin stess u qal lill-avukat biex ma jindaħalx.

Fit-22 ta’ Frar 2005 jien applikajt għas-separazzjoni personali u
b’digriet ta’ din il-Qorti tat-3 ta’ Ġunju 2005 (digriet numru
754/2005), il-medjazzjoni ngħalqet u jiena ġejt awtoriżżata
nipproċedi b’kawża għas-separazzjoni fit-termini imposti mill-liġi.

Jiena qed nesebixxi kopja ta’ ritratt li juri xi kliem li żewġi kitibli fuq
il-ħajt tad-dar: “A jekk twaħħal ir-ritratt ta’ ommok u missierek
hawn indaħħalulek f’o... (...... omissis)”. Lanqas ta’ każ li hemm ittfal.

Qed nesibixxi 3 ritratti oħra li juru t-tkissir magħmul minn żewġi.
Hemm ritratti oħra li jien esebejt waqt il-medjazzjoni.

Darba minnhom żewġi kien fis-sakra u jien ħriġt barra bit-tfal
bħalma kont nagħmel dejjem. Żewġi ħareġ għalija b’sikkina.
Wara kont sibtha fuq l-antiporta, fejn kien tefagħha, iżda żewġi
baqa’ jiċħad.

Kont għamilt rapport dwar theddid fuq ħajti minn żewġi fl-Għassa
tal-Pulizija tal-Ħamrun fit-2 ta’ Marzu 2005.

Kif għidt qabel, jiena vittma ta’ vjolenza domestika u kont ili fiċċentru tal-Aġenzija Appoġġ ‘Għabex’ uwara fid-dar ‘Merħba Bik’
mit-12 ta’ Frar 2005 sat-2 ta’ Lulju 2005. Fit-2 ta’ Lulju 2005 jien
kelli mmur nabita għand ommi ma’ ibni ż-żgħir.
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Żewġi C hu ta’ influwenza neFiva fuq uliedna. Minħabba x-xort u lvjolenza, il-familja tħarbtet. Iżda s-sitwazzjoni tista’ tissewwa sa
ċertu punt kemm-il darba żewġi jiġi ordnat joħroġ mid-dar
matrimonjali sabiex jiena mmur lura fiha, fejn inkun nista’ nżomm
liż-żewġ ulied flimkien.

Ħames xhur minn ‘shelter home’ għall-oħra huwa perjodu twil u
dan ħalla wisq persuni vittmi. Is-sitwazzjoni ta’ D, li qed jgħix marraġel, hija prekarja. Żewġi mhuwiex persuna li tista’ tiġi fdata bittrobbija ta’ ibnu l-kbir, minħabba l-vizzju tax-xorb, imġieba ħażina
u abbużi verbali. Prova ta’ kemm il-konvenut qed jittrasmetti din limġieba ħażina lil ibnu D hija l-imġieba ħażina li wera ibni l-kbir fix‘shelter home’, mnejn ġie ordnat li jitlaq mid-diriġenti tal-Appoġġ.

Uliedna għandhom bżonn trobbija tajba sabiex ma jikbrux bl-istess
abitudni ħażina tiegħu. Jiena nħoss illi jien biss nista’ noffri lil D listess trobbija tajba li għandu ħuh E, kemm-il darba jkolli fejn
inkompli nrabbihom sewwa. Dan ikun l-uniku mod kif iż-żewġ
uliedna jistgħu jerġgħu jibdew jgħixu flimkien.

L-iskola fejn jattendi l-iben il-kbir, D, il-Guidance Teacher tiegħu,
Mr F, u l-psikologu kellmu lil D u qaluli illi meta jitkellmu fuqi D
jingħalaq fih innifsu. Nixtieq illi l-Qorti tibgħat għal D u tkellmu.

Fil-fatt jiena ppreżentajt rikors b’talba lil din l-Onorabbli Qorti
sabiex tapplika d-dispożizzjoni tal-Kodiċi Ċivili u teżerċita s-setgħa
mogħtija mill-Liġi billi tordna lill-konvenut joħroġ mid-dar
matrimonjali numru ____________________ (omissis), u li jien
nerġa’ nibda ngħix fiha maż-żewġ uliedi D (jekk dan jaċċetta) u E, u
dan fl-interess suprem ta’ uliedna minuri.
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Rigward (a) responsabilita’ tas-separazzjoni:

Ngħid illi jien dejjem imxejt ta’ mara sewwa, ħadt ħsieb il-familja u
sofrejt ħafna minħabba l-imġieba ħażina ta’ żewġi u l-vizzju taxxorb. Għalhekk, ir-responsabilita’ tas-separazzjoni hija tiegħu biss.

Rigward (b) kura u kustodja tal-minuri, aċċess għall-minuri,
sitwazzjoni attwali pendente lite, pretensjonijiet attriċi:

Ngħid illi l-kura u kustodja taż-żewġt itfal għandha tingħata lili flinteress tagħhom stess. L-uniku mod huwa billi żewġi jiġi ordnat
joħroġ mid-dar matrimonjali minnufih u jiena mmur nabita hemm
maż-żewġ uliedi. Żewġi għandu jkollu aċċess għat-tfal, u sakemm
ma jkunx hemm abbużi min-naħa tiegħu, jista’ jarahom mingħajr
sorveljanza. Iżda jekk ikun hemm abbużi jew inċidenti, ikolli nitlob
biex l-aċċess ikun sorveljat. Fil-preżent, D qiegħed taħt linfluwenza ħażina ta’ missieru u lanqas irid ikellimni. Jiena
nipprova nikkomunika miegħu permezz ta’ SMS’s bil-mobile tiegħi,
iżda hu ma jridx jaf. Dan kollu qed ikun ta’ dannu għal D. Minnaħa l-oħra, E qiegħed miegħi u qed ikollu trobbija sewwa.

Rigward (c) manteniment inkluż tal-minuri, introjtu rispettiv talpartijiet, manteniment li attwalment qed jitħallas, pretensjonijiet
attriċi fuq l-istess.

Ngħid li jiena ma rridx manteniment mingħandu biex ma nżidx
mal-inkwiet li hemm. Ngħix bl-għajnuna soċjali. Żewġi għandu
mpjieg full-time w ieħor part-time. Hu jaħdem full-time bħala
watchman f’____________ (omissis), u jaħdem part-time billi jibni
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u jagħmel il-ħitan fuq il-fil (ġieli waħdu u ġieli ma ħaddiem ieħor).
Ma nafx kemm idaħħal.

Bħalissa żewġi ma jħallas l-ebda manteniment, la għalija u lanqas
għat-tfal. L-aħħar li tani manteniment kien f’Jannar 2005 meta
jien kont għadni d-dar. Fir-rigward tat-tfal, jiena nippretendi li
jħallasni l-arretrati għaż-żmien meta ma ħallasnix. Jiena kif għidt
ngħix bl-għajnuna soċjali.

Rigward (d) komunjoni tal-akkwisti, konsistenza tagħha, dettalji
tal-oġġetti formanti parti mill-istess, elenku tal-istess bil-valur
rispettiv ta’ kull oġġett, pjan ta’ qasma.

Ngħid li jiena kont kostretta nħalli kollox warajja. Mort minn
shelter home għal oħra u għadni qed ngħix f’ċirkostanzi ta’
emerġenza, u għalhekk ninsab imdejqa.”

Illi l-konvenut da parti tiegħu fl-affidavit tiegħu jgħid:

“Għandi ngħid illi l-attriċi żżewġitni għax kienet imdejjqa għand
ommha, tant illi qabel ma bdiet toħroġ miegħi kienet toħroġ ma’
ċertu wieħed mir-_________ (omissis) li kien jismu G u kienet ser
tiżżewġu wara biss tlett xhur li kienet ilha miegħu. Sa anke kienu
xtraw iċ-ċrieket tat-tieġ.

Wara xi żmien li konna ilna noħorġu flimkien l-attriċi nqabdet
tqila. Dak iż-żmien ommha u missierha kienu heddewha li
jkeċċuha ’l barra mid-dar.
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Kemm domna miżżewġin qalbithieli mill-inqas darba waħda, u dan
li naf biha jien. Dan kien ma’ ċertu wieħed jismu H mill-_________
(omissis). Dan kien ilu jċemplilha anonimu għal mill-inqas sena u
hija ftehmet miegħu u raha ħabib tiegħi miegħu ġol-karozza
tagħha. Hija kienet stqarret miegħi b’dan l-episodju għax beżgħet
li jikxifiha dak li kien raha.

Ngħid li matul il-ħajja miżżewġa kien hemm diversi episodji ta’
provokazzjoni da parti ta’ marti.

Ngħid illi jiena kont spiss niġi mix-xogħol u ma nsibx ikel lest.
Nammetti li darba minnhom għajjat naqra u waddabtilha l-ħobża
u hi qabdet sikkina tal-ħobż u bdiet theddidni biha quddiem it-tfal.

Darba oħra qabdet pistola tal-plastik u għamlitieli ma’ rasi u qaltli
“Dan ta’ veru jrid ikun ħa tara x’kapaċi nagħmillek jien”. Dan sar
fil-preżenza tat-tifel D.

Lit-tfal, speċjalment lil D, kienet tibagħtu bla ħobż l-iskola u anke
bil-papoċċ imqatta’ meta jien qatt ma ħallejtha nieqsa mill-flus.

Jien naqla’ Lm270 kull erba’ ġimgħat u kont nagħtiha Lm250 u
nżomm Lm20 għalija.

Fil-għodu dejjem kienet tibqa’ rieqda, tant li kien ikolli nċemplilha
meta kont noħroġ u l-Ħadd kien ikolli nsajjar jien għax kienet
tibqa’ rieqda sal-10:00am jew xi l-11:00am.

Pagna 13 minn 20
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Kull fil-għodu kont intellagħlha’ l-kafe’ fis-sodda qabel ma mmur
għax-xogħol u kull meta kont inġibilha xi bukkett fjuri kienet
tqiegħdu fil-bitħa għax tgħid li jweġgħulha rasha ġewwa. Qatt ma
mmissjajt birthday, Milied, Easter jew Valentine. Dejjem xtrajtilha
rigal u bgħattilha card.

Ngħid li f’sajf minnhom kont tajtha Lm500 u għidtilha biex tmur
tibbukkja ħalli mmorru cruise il-familja kollha. Iżda hi ma marritx
u l-flus qalet li nefqithom uniformi u affarijiet għal D, għax E diġa’
kellu kollox.

Bħala ħajja sesswali kien ikollna x’naqsmu darba f’xahar jekk ma
kinitx tivvinta xi infection jew xi uġigħ ta’ ras. Ngħid ukoll li kienet
ġejja u sejra għand fortune teller mnn wara dahri. Dan sirt nafu
għax qalli t-tifel D, anke meta kienet dar Għabex kienet dejjem
iġġennen lil waħda li kienet hemm biex tmur magħha.

Wara li telqet mid-dar kienet tiġi meta jfettlilha u toqgħod
tipprovokani u tgħajjarni. Sa anke kissret ħġieġa tal-antiporta u
tgħajjarni li missieri kien miġnun.

Darba minnhom ċemplet lill-Pulizija għax jien għidt lit-tifel il-kbir li
meta jikber nieħdu għall-kaċċa miegħi l-Eġittu. Qaltli “issa tmur lEġittu! Ħa nċempel lill-Pulizija ħa jiġu jeħdulek is-snieter” u hekk
għamlet.

Kien hemm okkażjoni fejn kissret il-karozza li kellha. Wara dan
ġiegħlitni nixtrilha waħda bilfors għax ma setgħatx tgħaddi
mingħajr ma tmur għand ommha li toqgħod ___________
(omissis) stess. Għalhekk kelli nissellef Lm400 mingħand ħabib
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tiegħi I biex stajt inħallasha. U dan kuntrarjament għal meta kien
inkisirli l-mutur jien. Kont domt 3 xhur immur kullimkien bir-rota,
anke fuq ix-xogħol, biex ma nħallix il-familja nieqsa. Wara xtrajt
wieħed ‘second hand’ għal Lm300.

Kif ħallast id-dejn li kien hemm fuq id-dar, għax hija qatt ma
ħadmet, il-kliem tagħha kien dejjem “nisseparaw u naqsmu”
minflok rat kif se ssebbaħ id-dar.

Wieħed mill-aħħar argumenti li nqalghu kien għax riedet tmur tara
lil omm H għax kienet l-isptar. Jien għidtilha li dalwaqt jerġgħu
jibdew it-telefonati u tgħidx kemm għajritni u xorta marret.

Ngħid illi fil-għaxija qabel ma torqod dejjem kienet tibgħat xi żewġ
sms’s. Meta darba staqsejtha lil minn kienet tibgħat kienet qaltli li
mhux affari tiegħi.

Qabel telqet mid-dar kont għidtilha illi jekk trid li nisseparaw hekk
nagħmlu imma mhux għalissa għax it-tfal kienu għadhom żgħar.
Għidtilha jiena ngħix fin-naħa ta’ wara tad-dar u hi u t-tfal fuq innaħa ta’ quddiem u meta tkun trid toħroġ it-tfal inżommhom jien.
Hija qaltli le għax trid tgħix ħajjitha.

Meta telqet mid-dar fit-12 ta’ Frar kulma għidtilha kien illi aħna
m’aħniex niġbdu ħabel wieħed rigward ‘wine bar’ li kien ser jiftaħ
ħdejna u li aħna ma konniex ħadna gost li se jiftaħ. Qaltli li ma
jinteressahiex.
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Ix-xogħol fid-dar dejjem kont nagħmlu jien u hi titlaq ’il barra. Dan
kont nagħmlu wara li nkun ġejt minn ‘part-time job’.

Ngħid li mid-dar ħadet ħafna dokumenti magħha, fosthom ritratti,
kuntratti, konvenju.

Meta telqet mid-dar ħadet magħha ’l fuq minn Lm2,000 u deheb.
Dawn il-flus kien rahom D u dan meta hija kienet dejjem tgħid li lpaga ma kinitx isserviha.”

Illi l-Qorti wara li eżaminat sewwa l-atti, jidhrilha li ż-żwieġ tkisser
prinċipalment minħabba l-atteġġjament tal-konvenut; il-Qorti hija
konvinta li l-allegazzjoni tal-attriċi – sorretta mid- diversi xhieda
fir-rigward – li l-konvenut kien vjolenti fil-konfront tagħha
speċjalment meta jkun xurban, huma veritjiera u kien hu li kkawża
t-tifrik taż-żwieġ

Illi minħabba f’hekk il-partiijiet 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 fit-13 ta’ Ġunju
1967).

Illi matul il-kors tal-kawża pero’ l-konvenuta bdiet relazzjoni ma’
ċertu J u hija ndikatu ex-admissis bħala l-partner tagħha; għalhekk
hija ndubbjament iddekadiet mid-dritt li titlob manteniment.
Dejjem infatti ġie ritenut illi:
“Għalkemm indubbjament kien hemm raġunijiet oħra għat-tifrik
taż-żwieġ, l-adulterju dejjem kien meqjus bħala l-kawżali l-aktar
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gravi illi għaliha l-Qorti tawtoriżża s-separazzjoni personali.” (Vol
XXXVII-parti ii, pagna 693).

Illi għalhekk, għalkemm kien il-konvenut il-kawża għat-tifrik tażżwieġ, il-Qorti se tieħu dan in konsiderazzjoni mhux biss għat-telf
tad-dritt tal-manteniment iżda wkoll fil-kap tal-ispejjeż.

Illi stabbilit dan ma hemmx lok li l-Qorti tinvestiga r-raġunijiet oħra
li jwasslu għal separazzjoni .

KURA U KUSTODJA TAL-MINURI
Illi kif ġja’ ngħad iben il-kbir il-kontendenti sar maġġorenni u allura
ma hemmx lok ta’ provvedimenti fir-rigward. Fir-rigward tażżgħir, E, dan jonqsu biss ftit xhur biex isir maġġorenni u allura lQorti se tipprovdi biss f’dan l-aspett billi tassenja l-kura u kustodja
tiegħu lill-attriċi billi baqa’ jgħix magħha għal dawn is-snin.

MANTENIMENT
Illi kif ingħad il-Qorti jidhrilha li l-attriċi tilfet dan id-dritt bilkonvivenza tagħha ma’ J li wkoll xehed li l-attriċi qed tgħix miegħu.
Ma hemmx provi dwar jekk il-minuri E għadux jistudja u għalhekk
jekk ’il quddiem dan jirrizulta jibqagħlu d-dritt għall-manteniment.
Il-Qorti ser tordna manteniment minimu sakemm jagħlaq tmintaxil sena.

PROPRJETA’
(Beni immobbli):

Pagna 17 minn 20
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

Illi bħala proprjeta’ immobbli hemm id-dar matrimonjali,
___________________ (omissis) li dwarha saret pjanta li tħejjiet
mill-AIC Godwin Abela fuq talba tal-konvenut li jinsisti li d-dar hija
komodament diviżibbli.

Illi għalkemm teknikament dan jidher li huwa l-każ il-Qorti jidhrilha
li tali qasma toħloq problema għaliex anke hemm diskordja dwar
min jieħu liema parti. Għalhekk se tordna l-bejgħ u r-rikavat
jinqasam.

Illi nġabru provi dwar kontijiet bankarji li minnhom saru xi preljevi
imma dawn kienu ta’ entita’ żgħira u allura huwa komprensibbli li
jsir ġbid biex wieħed ikun jista’ jonfoq affarijiet bażiċi. Mhux il-każ
kwindi li wieħed jagħti provvedimenti fir-rigward. Jekk hemm xi
kontijiet pendent dawn għandhom jinqasmu ugwalment bejn ilpartijiet.

Illi l-beni l-oħra mobbli li kien hemm fid-dar huma problema
għaliex anke hawn ma tressqux provi konsistenti u 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 l-estremi
biex tapplika l-effetti tal-artikolu 48.

DEĊIŻJONI
Għaldaqstant għal dawn il-motivi l-Qorti għalhekk qed tiddeċiedi
l-kawża billi fir-rigward tat-talba attriċi:
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1.

Tippronunzja s-separazzjoni bejn il-kontendenti iżda b’tort
prinċipali tal-konvenut;

2.

Tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-tieni talba fir-rigward ta’
D u tafda l-kura u kustodja ta’ E lill-attriċi;

3.

Tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-tielet talba;

4.

Tilqa’ r-raba’ talba biss billi tordna lill-konvenut iħallas
manteniment ta’ erbgħin Ewro (€40) fix-xahar għall-minuri E
b’effett mill-1 ta’ Lulju 2014 sakemm jagħlaq it-tmintax-il
sena, salv kull manteniment li jista’ jibqa’ dovut jekk ikun
għadu jattendi skola; tiċħadha fir-rigward ta’ manteniment
għall-attriċi billi din iddekadiet minn dan id-dritt;

5.

Tiċħad il-ħames talba;

6.

Fir-rigward tas-sitt u s-seba’ talba, tordna x-xoljiment u
likwidazzjoni tal-komunjoni tal-akkwisti billi tordna l-bejgħ
tal-fond _______________________ (omissis) – u dan wara
li ssir id-debita stima mill-A.I.C. Darren Sciberras nominat
għal dan l-iskop – u kull parti tieħu nofs ir-rikavat; tordna li
kull kont bankarju jew investiment ieħor ikun maqsum fi
kwoti ndaqs bejn il-partijiet;

7.

Tastjeni milli tieħu konjizzjoni tat-tmien u disa’ talba;

Illi kwantu għal kontro-talba tal-konvenut tilqa’ biss l-ewwel u ttieni talba in kwantu kompatibbli mal-akkoljiment tat-talbiet
attriċi, iżda tiċħad il-kumplament tat-talbiet tiegħu;
L-ispejjeż tal-kawża attriċi għandhom jitħallsu żewġ terzi millkonvenut u terz mill-attriċi, filwaqt li dawk tal-kontro-talba u talperit tekniku A.I.C. Sciberras jitħallsu kollha mill-konvenut. LPagna 19 minn 20
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ispejjeż in konnessjoni mal-bejgħ ġudizzjarju tal-fond fuq
imsemmi jkunu a kariku tal-partijiet f’ishma ndaqs.
Moqrija.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------
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