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QORTI TAL-APPELL
IMHALLFIN
ONOR. IMHALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
(President)
ONOR. IMHALLEF TONIO MALLIA
ONOR. IMHALLEF ANTHONY ELLUL
Seduta ta’ nhar il-Hamis, 28 ta’ Jannar, 2021.

Numru 1
Rikors numru 122/2013/3 AL
Evgenia Cachia u b’digriet tas-16 ta’ Diċembru 2015 Dr
Christopher Chircop u l-PL Joeline Pace Ciscaldi ġew
nominati bħala kuraturi deputati sabiex jirrapreżentaw lillassenti Evgenia Cachia
v.
Francis sive Frank Cachia

Il-Qorti:
1.

B’sentenza li ngħatat fid-29 ta’ Novembru 2018, il-Qorti Ċivili

(Sezzjoni tal-Familja) iddeċidiet it-talbiet tal-attriċi u dawk tal-konvenut
b’dan il-mod:-
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“Għalhekk, għal dawn il-motivi, il-Qorti qiegħda taqta’ u tiddeċiedi din ilkawża, billi:
“[1] Tilqa’ l-ewwel talba tal-attriċi u l-ewwel talba rikonvenzjonali talkonvenut u tiddikjara u tippronunzja l-ħall taż-żwieġ bejn il-partijiet
konjuġi B, bi ħtijiet imputabbli liż-żewġ partijiet;
“[2] Tiċħad it-tieni talba tal-attriċi; [3] Tiċħad it-tielet talba tal-attriċi;
“[4] Tilqa’ r-raba’ talba tar-rikorrenti billi tawtorizzaha tirriverti għal kunjom
xbubitha G;
“[5] Tilqa’ limitatament it-tieni talba rikonvenzjonali tal-konvenut billi
tiddikjara illi l-kura u l-kustodja tal-minuri D B, imwieled fis-6 ta’ Mejju
2004, qiegħdin jiġu fdati esklussivament lil missieru, il- konvenut C sive
C B, li waħdu u mingħajr il-kunsens u/jew l- awtorizzazzjoni tal-attriċi,
għandu jieħu kwalsijasi deċiżjoni (kemm ordinarja kif ukoll straordinarja)
rigwardanti is-saħħa, l-edukazzjoni, ir-reliġjon, it-trobbija, is-safar talminuri, inkluż il- ħruġ u/jew it-tiġdid tal-passaport tal-minuri u b’mod
ġenerali kull deċiżjoni oħra rigwardanti l-minuri.
“[6] Tilqa’ limitatament it-tielet talba rikonvenzjonali tal-konvenut billi
tiddikjara illi r-residenza tal-minuri D B għandha tkun mal- konvenut;
“[7] Tiċħad ir-raba’ talba rikonvenzjonali tal-konvenut;
“[8] Tilqa’ il-ħames u s-sitt talbiet rikonvenzjonali tal-konvenut u tapplika
fil-konfront tal-attriċi l-effetti kollha tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 48 talKapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta; Bl-applikazzjoni tal-Artikolu 52 tal-istess
Kapitolu tapplika wkoll l-effetti kollha tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 48
fil-konfront tal- konvenut.
“[9] Tastjeni milli tieħu konjizzjoni ulterjuri tas-seba’ talba rikonvenzjonali
tal-konvenut billi f’dan l-istadju hija superfluwa, iżda għal kull buon fini
tiddikjara illi l-fond Flat 1, Entrance 2, Block B (Triq il-Balliju Gutenberg),
Tas-Swatar, Imsida, m’għadux jikkostitwixxi id-dar matrimonjali talpartijiet.
“[10] Dwar l-istess fond qiegħda tinnomina lill-Perit Arkitett Dr. Robert
Musumeci sabiex jagħmel valutazzjoni tiegħu, fil- kondizzjoni attwali illi
jinsab fiha. Tordna illi l-fond għandu jinbiegħ fis-suq miftuħ, bi prezz
mhux inqas minn dak stabbilit mill-Perit nominat u r-rikavat tiegħu
jinqasam mill-partijiet ugwalment. Il-konvenut ikollu l-fakolta` u l-ewwel
preferenza għal terminu ta’ sitt xhur mill-preżenti, li jakkwista sehem lattriċi mill-istess fond billi jħallas nofs il-valur mogħti mill- imsemmi Perit.
Il-Qorti qiegħda tinnomina lin-Nutar Dottor Melvin Polidano sabiex
jippubblika l-att relattiv, lill-Avukat Christopher Chircop sabiex jidher fuq
l-istess att fl-eventwali kontumaċja tal-attriċi, u lill-Avukat Dr. Joseph Ellis
u l- Prokuratur legali Joeline Pace Ciscaldi sabiex jidher fuq l-istess att
fl-eventwali kontumaċja tal-konvenut. Il-Qorti tordna illi jekk il-post ma
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jinbiegħx fis-suq miftuħ fi żmien tmintax-il xahar mill- preżenti, kull parti
tkun tista’ titlob li-bejgħ tiegħu b’liċitazzjoni. Fl-eventwalita` li l-attriċi
tibqa’ assenti u kontumaċi, ir-rikavat tal-attriċi mill-imsemmi bejgħ, ikun
iddepożitat fir-Reġistru ta’ din il-Qorti sabiex ikun jista’ jiġi liberalment
żbankat minnha.
“[11] Tiċħad id-disa’ talba tal-konvenut rikonvenzjonant;
“[12] Tordna lir-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali sabiex fi żmien
xahar mill-preżenti, javża lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku bid-divorzju
tal-partijiet, sabiex dan jiġi rreġistrat fir- Reġistru Pubbliku, ai termini talArtikolu 66A tal-Kapitolu 16 tal- Liġijiet ta’ Malta.
“Dwar il-kap tal-ispejjeż, inkluż l-ispejjeż relattivi għar-rikorsi kollha, ilmandati kollha fl-ismijiet premessi u/jew fl-ismijiet inversi, il-valutazzjoni
tal-fond ġja matrimonjali u l-ispejjeż għall- pubblikazzjoni tal-kuntratt
relattiv għall-istess fond inkluż id- drittijiet tan-Nutar nominat, in vista talħtijiet rispettivi tal-partijiet fit-tkissir taż-żwieġ, dawn jkunu sopportati
b’mod ugwali mill- partijiet, għajr għad-drittijiet tal-kuraturi f’din il-kawża
u fl- eventwali kontumaċja ta’ xi parti, liema drittijiet jitħallsu
esklussivament mill-parti assenti / kontumaċi. Il-Qorti, bil- preżenti,
tawtorizza lill-Kuraturi sabiex jiżbankaw id-drittijiet professjonali tagħhom
minn sehem l-assenti/kontumaċi mir- rikavat tal-bejgħ tal-imsemmi
fond”.

2.

B’rikors preżentat fit-18 ta’ Diċembru 2018, il-konvenut appella mis-

sentenza.

3.

Fl-20 ta’ Marzu 2019 il-kuraturi ippreżentaw tweġiba fejn taw ir-

raġunijiet għalfejn l-appell għandu jkun miċħud.

Fatti.

4.

L-attriċi u l-konvenut iżżewġu fis-6 ta’ Diċembru 1997.
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5.

Miż-żwieġ twieldu żewġt itfal, tifla fil-25 ta’ Settembru 1999 u tifel

fis-6 ta’ Mejju 1999.

6.

B’sentenza tat-2 ta’ April 2003 il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala

Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali sabet lill-konvenut ħati li xjentement għex
mill-qligħ tal-prostituzzjoni ta’ mara ta’ nazzjonalita` Tajlandiża. Jirriżulta
wkoll li kellu każ ieħor li kellu x’jaqsam ma’ stabbiliment bl-isem Maximus,
f’Buġibba li kien jintuża għad-divertiment tal-irġiel.

7.

Fil-11 ta’ Mejju 2012 il-partijiet iffirmaw kuntratt pubblikat min-Nutar

Dr Philip Lanfranco li bih itterminaw il-komunjoni tal-akkwisti.

8.

Huma sidien tal-appartament numru 1, Block 2B, tas-Swatar,

Msida li xtraw b’kuntratt tas-16 ta’ Settembru 2002 pubblikat min-Nutar
Dr Mark Anthony Sammut.

9.

Skont ma qalet l-attriċi, il-partijiet ma baqgħux igħixu flimkien minn

Novembru 2012.

10.

B’digriet mogħti fil-15 ta’ Mejju 2013, il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-

Familja)

awtorizzat

sabiex

lill-konvenut

separazzjoni.
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11.

Fl-20 ta’ Ġunju 2013 l-attriċi ppreżentat kawża ta’ separazzjoni.

12.

B’digriet mogħti fil-11 ta’ Settembru 2013, l-ewwel Qorti laqgħet it-

talba tal-attriċi sabiex il-konvenut jirritorna lit-tifel fil-kura tal-attriċi. Dan
wara li fid-9 ta’ Settembru 2013 kien irrifjuta li jirritornah. Għalkemm ilkonvenut ipprova jwaqqaf l-eżekuzzjoni ta’ dak id-digriet permezz ta’
rikorsi għall-ħruġ ta’ mandati ta’ inibizzjoni, it-talbiet ġew miċħuda (ara
rikorsi 215/2013 u 220/2013).

13.

B’digriet mogħti fit-23 ta’ Settembru 2013, l-ewwel Qorti

issospendiet l-effetti tad-digriet tal-11 ta’ Settembru 2013 u inkarigat lillpsikologa Carmen Sammut sabiex tikkunsidra t-talbiet tal-konvenut li
għamel b’rikors li ppreżenta fit-23 ta’ Settembru 2013.

14.

B’digriet mogħti fil-5 ta’ Novembru 2013, il-kura u kustodja taż-

żewġt itfal ingħatat lill-attriċi bi dritt ta’ aċċess lill-konvenut għat-tifel.
Madankollu, it-tifel qatt ma rritorna jgħix ma’ ommu.

15.

B’digriet tas-27 ta’ Novembru 2013 l-ewwel Qorti ordnat li l-attriċi

jkollha aċċess għat-tifel taħt superviżjoni mill-Appoġġ.

16.

Fl-4 ta’ Marzu 2014 il-psikologa Carmen Sammut ippreżentat ir-

rapport, fejn ikkonkludiet li kien fl-interess tat-tfal li t-tifla tibqa’ tgħix mal-
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omm filwaqt li t-tifel jibqa’ jgħix mal-missier. Fil-fatt b’digriet tat-8 ta’
Marzu 2014 l-ewwel Qorti ordnat li “għalissa l-arranġamenti fir-rigward talminuri jibqgħu kif inhuma” u ddikjarat li ser tirrevedi s-sitwazzjoni fi żmien
sitt (6) xhur. Ma jirriżultax li dan seħħ.

17.

L-aħħar darba li l-attriċi attendiet għal seduta tal-Qorti kien fis-7 ta’

Mejju 2015.

18.

Il-konvenut isostni li l-attriċi ħarbet minn Malta bit-tifla. M’hemmx

tagħrif x’sar mill-attriċi u t-tifla.

19.

Permezz ta’ nota preżentata fl-10 ta’ Novembru 2015 l-avukat li

kienet qegħda tassisti lill-attriċi infurmat lill-Qorti li “... as of last July 2015,
she is no longer assisting Eugenia Cachia”.

20.

B’digriet mogħti fid-29 ta’ Novembru 2018, l-ewwel Qorti laqgħet it-

talba tal-konvenut sabiex it-talba għall-firda bejn il-partijiet titqies bħala
talba għal divorzju skont l-Artikolu 66F tal-Kodiċi Ċivili.

21.

Mill-atti jirriżulta li l-parti l-kbira tal-proċeduri ġudizzjarji sakemm l-

attriċi kienet għadha tidher għall-kawża, jitrattaw dwar rikorsi kontinwi li
kellhom x’jaqsmu mat-tfal. Fil-fatt il-provi huma skarsi.
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Responsabbilta`

22.

Il-konvenut isostni li ż-żwieġ tkisser tort tal-attriċi.

Il-konvenut

jikkontesta li hu ħati ta’ adulterju u argumenta li m’hemmx provi kontrih.
Hekk ukoll qal li m’hemmx provi li kien responsabbli ta’ moħqrija.

23.

L-ewwel Qorti qalet:“L-attriċi tirrileva illi l-konvenut ġie akkużat illi għex għal kollox jew in
parte mill-qligħ tal-prostituzzjoni ta’ mara Tajlandiża u li amministra post
għal skop ta’ prostituzzjoni. Fuq ammissjoni huwa nstab ħati u ġie
kkundannat għal sena priġunerija sospiża għal erba’ snin. Esebiet ukoll
sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali li jirreferu għal proċeduri kriminali
oħrajn fil-konfront tal-konvenut u imputati oħrajn. Dwar dawn l-akkużi, ilkonvenut ma jiċħadx l-involviment tiegħu fil-prostituzzjoni, iżda jgħid illi
martu kienet ben konsapevoli dwar dan u qatt ma lmentat dwaru. Jgħid
illi hija kienet kompliċi miegħu f’dan l-aġir li preżentement qiegħda titkaża
bih.
“L-attriċi esebiet ukoll serje ta’ emails li jindikaw illi l-konvenut kien involut
f’attivita` sesswali ma’ nisa oħra, anke bi skop ta’ qligħ ta’ flus. Jindikaw
li kien iġib nisa hawn Malta sabiex jaħdmu f’attivitajiet sesswali. Dana
sakemm il-partijiet kienu għadhom f’konvivenza matrimonjali. Ilkonvenut jallega illi dawn id-dokumenti ppreżentati mill-attriċi huma foloz
u rriżerva li jieħu l-passi kriminali kollha fil-konfront tal-attriċi”.
“Il-konvenut isostni illi martu għandha relazzjoni adultera ma’ sieħeb
barrani. Huwa esebixxa rapporti ta’ investigaturi privati in sostenn ta’
dan. Huwa jiċħad li kien vjolenti fuq martu u jgħid li dina rrikorriet għaxxelter ta’ Dar Merħba Bik meta qatt ma kienet għamlet rapport wieħed
fil-konfront tiegħu mal-Pulizija dwar vjolenza domestika”.
“1.1 Dwar l-Adulterju.
“Il-Qorti tosserva illi ż-żewġ partijiet ma jinnegawx illi huma għandhom
jew kellhom relazzjonijiet adulteri matul iż-żwieġ tagħhom. L-adulterju
huwa motiv għas-separazzjoni fil-Liġi Maltija u fil-fatt, il-Kodiċi Ċivili
jistipula: “Kull parti miżżewġa tista’ titlob il-firda minħabba l-adulterju talparti l-oħra”.......
“Fil-każ odjern, jirriżulta ampjament ippruvat, kif ukoll mhux ikkontestat,
il-fatt li kull parti wettqet adulterju fiż-żwieġ. Dan jirriżulta mingħajr ombra
ta’ dubju”.
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24.

Il-konvenut kieku ried kellu kull opportunita` li jispjega diversi chats

fuq il-facebook account tiegħu kif ukoll emails, li estratti minnhom ġew
preżentati mill-attriċi. Pero` għażel it-triq tas-silenzju. Chats u emails li
juru ħbiberiji u interess ukoll f’nisa barranin, u f’każ minnhom kiteb dwar
ix-xewqa li kellu. Hekk per eżempju f’każ minnhom kiteb lill-mara fejn
qalilha li jixtieqha tiġi Malta u jiftħilha ħanut għas-spejjeż tiegħu. Kompla,
“I wish you come in Malta you look very nice from your pictures and look
to be honest too. What do you think darling ?” (fol. 133). F’messaġġ ieħor
kiteb li kien ser igħidilha meta kien ser imur.

25.

F’każ ieħor sa wasal sabiex jibgħat flus għall-ispejjeż tal-vjaġġ lejn

Malta. Fil-fatt a fol. 65 hemm kopja tad-dokument ta’ trasferiment ta’ flus
f’kont bankarju ta’ ċertu n c rodgers. Dan seħħ f’Ottubru 2012. M’huwiex
normali li raġel fidil lejn martu iħallas għall-vjaġġ ta’ mara lejn Malta,
mingħajr ma jagħti spjegazzjoni li tkun tiġġustifika dik l-azzjoni. Il-persuna
ikkonfermatlu li kienet ibbukkjat il-vjaġġ għal Malta, u tagħtu d-data u lħin li kellha tasal Malta. F’wieħed mill-messaġġi, bid-data tal-11 ta’ Marzu
2010, kiteb: “I now I had to write to you this email before Xmas but
honestly was busy, but your always in my mind for the lovely 2 hrs we
have had together” (fol. 55). Ma jistax imbagħad il-konvenut jippretendi
li l-ewwel Qorti kellha tiskarta dawk il-provi, u jgħid li fil-konfront tiegħu
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m’hemm provi ta’ xejn. Lanqas m’hu biżżejjed li jgħid li huma foloz. Ilkonvenut kellu joffri spjegazzjoni li tikkonvinċi lill-Qorti. Ħaġa li m’għamilx.

26.

Mid-dokumenti li hemm a fol. 40 et seq, igħid x’igħid il-konvenut, il-

Qorti m’għandhiex dubju li moħħ il-konvenut ma kienx fiż-żwieġ.

27.

Għal dik li hi moħqrija, il-konvenut ma jirriżultax li hu ħaruf.

Biżżejjed jissemma kif per eżempju fit-2 ta’ April 2003 instab ħati li għex
mill-qligħ ta’ prostituzzjoni fuq ammissjoni tiegħu stess. L-Artikolu 40 talKodiċi Ċivili jipprovdi:
“Kull waħda mill-persuni miżżewġin flimkien tista’ titlob il-firda minħabba
eċċessi, moħqrija, theddid jew offiżi gravi tal-parti l-oħra kontra l-attur,
jew kontra xi wieħed jew ieħor mit-tfal tiegħu, jew minħabba li l-ħajja
flimkien ma tkunx għadha possibbli għax iż-żwieġ ikun tkisser
irremedjabilment”.

28.

Hu minnu li mill-atti ma jirriżultax li l-attriċi qatt tat il-verżjoni tagħha

ta’ dak li kien ġara. Madankollu mill-atti jirriżulta kif per eżempju l-attriċi
spiċċat kellha tmur għall-perjodu toqgħod fid-dar Merħba Bik. Min ikun
qiegħed komdu u paxxut f’daru mhux ser imur bi ftit ħwejjeġ ifittex rifuġju
band’oħra. Dan apparti li mill-atti hi evidenti l-battalja qalila li kien hemm
bejn il-partijiet dwar it-tfal, u kif b’mod jew ieħor kull parti wżat lit-tfal ukoll
kontra l-parti l-oħra. Wara li l-Qorti qrat l-atti mhijiex tal-fehma li ngħataw
raġunijiet suffiċjenti mill-konvenut sabiex tiddikjara li l-ewwel Qorti
għamlet konklużjoni li ma kellha qatt tagħmel. Ir-rapport tal-psikologa
Carmen Sammut fih innifsu hu ċertifikat wkoll kontra l-atteġġjament tal-
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konvenut fil-konfront ta’ bintu. Dan apparti li għamel ħiltu sabiex jaqta’ littifel minn ma’ ommu, u evidentement irnexxielu ‘with flying colours’. IlQorti

tagħmilha

ċara

li

m’hijiex

tgħid

li

l-attriċi

m’għandhiex

responsabbilta` li r-relazzjoni tagħha mat-tifel sfaxxat għal kollox. Pero`
żgur li l-konvenut m’għenx bl-atteġġjament li addotta.

Manteniment.

29.

Il-konvenut jilmenta li l-ewwel Qorti ma llikwidatx manteniment li

għandu jitħallas mill-konvenuta għat-tifel.

30.

L-ewwel Qorti qalet:“Ħadd mill-partijiet ma jitlob manteniment għalh innifsu. Iżda ż-żewġ
partijiet jitolbu manteniment għall-minuri.
“Il-konvenut esebixxa kopji ta’ riċevuti relattivi għall-ispejjeż li għamel
għal ibnu minuri D fil-bidu tas-sena skolastika 2013/2014. Huwa jallega
li bejn l-1 ta’ Jannar 2014 u Mejju 2017 nefaq mat-tmienja u erbgħin elf
Ewro fuq it-tifel u esebixxa prospett in sostenn ta’ dan. Jispjega illi lminuri huwa promettenti fil-logħba tal-futboll u minn din is-sena beda
jattendi skola tal-futbol ġewwa Spanja. Din l-iskola, li jisimha Academia
Internacional Tecnifutbol & Escola Internacional del Camp, tiswa
€39,500 ta’ kull sena u t-tifel għandu jibqa’ jattendi f’din l-iskola sal-eta`
ta’ tmintax-il sena u cioe għal ħames snin b’kollox.
“Il-Qorti tirrileva illi fil-mori tal-proċeduri ma ġie mitlub ebda manteniment
għall-ulied pendente lite. L-unika talba relattiva kienet dik tal-konvenut, li
ġiet milqugħa, sabiex ikun hu li jipperċepixxi ċ-children’s allowance
imħallsa għall-minuri D.
“Illi għalhekk huwa preżunt, u m’hemmx provi li jikkontradixxu dana, illi
fil-mori tal-proċediment, l-omm kienet qiegħda tħallas l-ispejjeż relattivi
għall-minuri E, filwaqt illi l-missier kien qiegħed iħallas l-ispejjeż kollha
relattivi għall-minuri D. Illi għaldaqstant, il-pretensjoni tal-konvenut li lattriċi tirrifondih nofs l-ispejjeż li ħallas hu għal D, li globalment laħħqu l-
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ammont ta’ €48,2013.11, tirriżulta tassew infondata stante li huwa ma
kkontribwixxa xejn għall-għixien tal-minuri E.
“Inoltre, il-konvenut jippretendi li l-attriċi tirrifondih nofs l-ispiża li huwa
qiegħed jagħmel sabiex il-minuri jattendi skola speċjalizzata fil-futbol. Lispiża tlaħħaq is-somma ta’ €39,500 kull sena għal ħames snin. Il-Qorti
ma taqbilx.
“Fl-ewwel lok, m’hemmx dubju li din kienet deċiżjoni unilaterali tiegħu li
huwa ħa fl-aħjar interess ta’ ibnu, iżda li l-attriċi qatt ma ġiet ikkonsultata
dwarha, lanqas għal kull buon fini permezz ta’ email, jew tentattiv tramite
l-kuraturi. Ir-reġistrazzjoni tal-minuri fl-iskola saret qabel Novembru
2017, filwaqt illi l-kura u l-kustodja tal-minuri ġew fdati lill-missier
esklussivament iktar tard u cioe fi Frar 2018. Għaldaqstant jirriżulta li
huwa l-ewwel ħa d-deċiżjoni waħdu u irreġistra lil ibnu f’din l-iskola, u
sussegwentement talab nofs l-ispiża mingħand l-attriċi. Fil-fehma talQorti, il-konvenut ħa d-deċiżjoni li jibgħat lil ibnu f’din l-iskola għaliex
huwa waħdu għandu mezzi suffiċjenti sabiex iħallas il-miżata tagħha,
mingħajr il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-omm.
“Fit-tieni lok, ma nġiebet lanqas prova minima dwar l-introjtu li
tipperċepixxi l-attriċi preżentement jew dak li kienet tipperċepixxi
sakemm kienet hawn Malta, sabiex il-Qorti tkun tista’ tistabilixxi l-introjtu
li hija kapaċi tipperċepixxi. Illi fid-dawl ta’ dan, il-Qorti m’għandhiex ħjiel
jekk l-attriċi tiflaħx tħallas din l-ispiża għall-edukazzjoni tal-minuri.
“Illi b’hekk, il-Qorti hija tal-fehma illi l-konvenut għandu jibqa’ jħallas
waħdu il-manteniment għall-minuri D mingħajr dritt ta’ rimbors mingħand
l-attriċi. Fl-eventwalita` li E, bint il-partijiet, għadha tistudja b’mod fiss u
għalhekk teħtieġ l-għajnuna finanzjarja għall-għixien tagħha, għandha
tkun l-attriċi weħidha li tagħmel tajjeb għall-ispejjeż kollha tagħha skont
il-liġi, mingħajr dritt ta’ rimbors mingħand il-konvenut. Lanqas ma jkollha
dritt l-attriċi għal rimbors mingħand il-konvenut tal- ispejjeż li hija ħallset
għal E, mingħajr l-assistenza ta’ żewġha, fil-mori ta’ dawn il-proċeduri”.

31.

Skont l-Artikolu 3B tal-Kodiċi Ċivili:“Iż-żwieġ jimponi fuq il-miżżewġin l-obbligu li jieħdu ħsieb, imantnu,
jgħallmu u jedukaw lil ulied li jiġu miż-żwieġ skond il-ħila, xeħtiet naturali
u aspirazzjonijiet tal-ulied”.

32.

Mill-provi rriżulta li l-attriċi kienet qiegħda trabbi lit-tifla, li fil-25 ta’

Settembru 2007 għalqet tmintax-il sena. M’hemmx provi li l-appellat kien
kompla jħallas xi manteniment għat-tifla.
11

Fil-fatt l-attriċi kienet ukoll

App. Civ. 122/13/3

ippreżentat rikors f’dak ir-rigward. Jidher li l-attriċi kienet qiegħda tmantni
waħedha lit-tifla, filwaqt li l-konvenut kien qiegħed imantni lit-tifel.

33.

Minn dak li fehmet il-Qorti, kull parti assumiet l-obbligu għal

bżonnijiet tal-wild li kien qiegħed igħix magħha tant hu hekk li fil-mori talkawża ma sarux iktar talbiet għall-ħlas ta’ manteniment pendente lite. Luniku rikors li jidher li sar kien dak li ppreżentat l-attriċi fil15 ta’ Lulju 2013
(fol. 342) li bih talbet li l-kura u kustodja tat-tfal tingħata lilha u sabiex
tingħata manteniment għat-tfal.

B’digriet mogħti fis-27 ta’ Novembru

2013 il-Qorti ċaħdet it-talba.

34.

Inoltre sa mis-sena 2015 intilef kull kuntatt mal-attriċi u t-tifla. Mhux

magħruf x’sar minnhom. Il-konvenut qal li l-attriċi ħarbet minn Malta bittifla. M’huwiex magħruf fejn qegħdin igħixu u x’introjtu jista’ għandha lattriċi.

35.

Evidenti li sa minn meta t-tifel beda jgħix mal-konvenut, f’Settembru

2013, hu ħa fuq spallejh ir-responsabbilta` kollha għat-trobbija ta’ ibnu u
pprovdielu għal dak kollu li għandu bżonn.

36.

Kif sewwa qalet l-ewwel Qorti kienet deċiżjoni unilaterali tal-

konvenut li jibgħat lit-tifel barra minn Malta f’post li l-Qorti fehmet li hi
akkademja

tal-futbol.

Evidentement,
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finanzjarji sabiex lit-tifel jagħtih dak kollu li jrid. L-indikazzjoni hi li dik
kienet ukoll waħda mir-raġunijiet għalfejn it-tifel ma riedx jaf iktar b’ommu
u oħtu, għaliex ma’ missieru ma jonqsu xejn għal dak li jirrigwarda l-aspett
materjali.

37.

Il-Qorti żżid li t-tifel ilu ma jkollu kuntatt ma’ ommu sa mill-bidu ta’

Settembru 2013. Baqa’ jinsisti li ma jridx ikun jaf iktar biha u mhux ser
imur igħix magħha u ma’ oħtu. Hu għażel li jgħix mal-konvenut, li minnaħa tiegħu ipprovdilu għal bżonnijiet materjali li kellu bżonn mingħajr ma
talab ebda ħlas mingħand l-attriċi diment li kienet għadha fix-xena.

38.

Meħud in konsiderazzjoni dawn il-fatti kollha, il-konvenut

m’għandux jedd jippretendi li l-attriċi tikkontribwixxi għal xi parti millispejjeż kbar li saru jew għadhom isiru sabiex jattendi akkademja talfutbol fi Spanja.

39.

Għaldaqstant, tiċħad ukoll dan l-aggravju.

L-appartament koproprjeta` tal-partijiet fl-Imsida.

40.

Il-konvenut isostni li sehem l-attriċi mid-dar matrimonjali kellu jiġi

assenjat lilu għas-saldu ta’ kull pretensjoni li jista’ jkollu għallmanteniment, edukazzjoni u saħħa tal-minuri.
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41.

Il-fatt li l-konvenut qiegħed isostni li l-attriċi klandestinament telqet

minn Malta bit-tifla, ma jfissirx li b’daqshekk għandha tintlaqa’ it-talba
tiegħu li jiġi assenjat nofs l-appartament li hu proprjeta` ta’ martu.
B’daqshekk ma jfissirx li l-Qorti qiegħda tagħti raġun lill-attriċi, pero` flistess waqt ma tafx x’wassalha sabiex tieħu deċiżjoni bħal dik li fissret
għaliha li tinqata’ darba għal dejjem minn ma’ binha.

42.

Il-fond għadu proprjeta` taż-żewġ partijiet, u irrispettivament fejn

tinsab l-attriċi, m’għandhiex titlef sehemha.

L-ispejjeż ġudizzjarji.

43.

F’dan ir-rigward il-konvenut illimita ruħu biex jirreferi għall-ewwel

aggravju u jsostni li peress li ma kellux tort għat-tifrik taż-żwieġ, ma kellux
ikun kundannat jagħmel tajjeb għall-parti mill-ispejjeż.

44.

L-ewwel Qorti ddeċidiet li l-ispejjeż għandhom jinqasmu bin-nofs

bejn il-partijiet għaliex kull parti kellha ħtija.

45.

Minħabba l-konsiderazzjonijiet li saru hawn fuq, m’hemmx raġuni

valida sabiex jintlaqa’ dan l-aggravju.
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Għal dawn il-motivi tiċħad l-appell tal-konvenut u tikkonferma s-sentenza
tal-ewwel Qorti, bl-ispejjeż kollha kontrih.

Giannino Caruana Demajo
President

Tonio Mallia
Imħallef

Deputat Reġistratur
gr
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Anthony Ellul
Imħallef

