App. Ċiv. 249/17/2

QORTI TAL-APPELL
IMĦALLFIN
ONOR. IMĦALLEF GIANNINO CARUANA DEMAJO
(President)
ONOR. IMĦALLEF TONIO MALLIA
ONOR. IMĦALLEF ANTHONY ELLUL
Seduta ta’ nhar il-Ħamis, 12 ta’ Mejju, 2022.

Numru 2
Rikors numru 249/2017/2 AGV

Claudette Callus
v.
Gordon Callus

Il-Qorti:

1.

B’rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2022 l-attriċi talbet lill-Qorti sabiex

tingħata l-benefiċċju tal-garanzija bil-ġurament u dan peress li ssostni li
m’għandhiex il-mezzi sabiex tħallas is-somma ta’ €7,144 li talab irReġistratur bħala garanzija għall-ispejjeż tal-appell inċidentali li
ppreżentat fl-20 ta’ Jannar 2022. L-attriċi qalet li:
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i.

L-impjieg li kellha ma’ Hotset Malta Limited kien terminat fis27 ta’ Ottubru 2020. Is-salarju kien €198 kull ġimgħa.

ii.

Il-qligħ li għandha hi l-għajnuna soċjali ta’ €432 li tirċievi kull
xahar mingħand id-Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali, u
manteniment ta’ €350 fix-xahar li l-konvenut iħallas għal
binthom.

2.

Skont dokument maħruġ mid-Dipartiment tas-Sigurta` Soċjali (fol.

6) ilha mid-9 ta’ Jannar 2021 tirċievi l-benefiċċji soċjali. Fil-11 ta’
Diċembru 2021 irċeviet is-somma ta’ €567.18. F’perjodu ta’ sena rċeviet
€5,888.41. Jidher li minn din is-sena l-attriċi hi ntitolata tirċievi ftit iktar
(ara dokument a fol. 7).

3.

Wara li l-Qorti semgħet lil attriċi tixhed fis-seduta tas-17 ta’ Marzu

2022, fehmet li qiegħda ssibha komda tirċievi l-benefiċċji soċjali u lmanteniment għat-tifla minflok toħroġ taħdem.

Dan minkejja li għad

għandha 43 sena u ma ntweriet l-ebda raġuni li tista’ tiġġustifika li l-attriċi
ma taħdimx bi qligħ minflok tiddependi fuq il-benefiċċji soċjali. Il-Qorti
lanqas mhi konvinta li mis-27 ta’ Ottubru 2020 l-attriċi għamlet il-parti
tagħha sabiex tibda taħdem. Sitwazzjoni li tikkuntrasta sew ma’ dak li
kien jiġri matul iż-żwieġ meta kienet impjegata. Filwaqt li tifhem li jista’
jkun li meta spiċċat mix-xogħol ma kinitx issib xogħol mill-ewwel, meħud
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ukoll in konsiderazzjoni li minħabba l-pandemija s-sitwazzjoni ma kienet
xejn faċli fil-pajjiż, madankollu mhi konvinta xejn li matul is-sena 2021 ma
kinitx issib xogħol.

4.

Għalkemm il-Qorti mhijiex impressjonata bl-atteġġjament tal-attriċi,

jibqa’ l-fatt li mill-provi li għandha quddiemha ma jirriżultax li għandha llikwidita` sabiex tiddepożita €7,144. Għal dak li jikkonċerna l-garanzija
bankarja, veru li m’hemmx prova li l-attriċi talbet lil xi bank liċenzjat f’Malta
sabiex jagħtiha dik il-garanzija.

Madankollu mill-atti tal-kawża ta’

separazzjoni hu evidenti li l-qagħda finanzjarja tagħha ma tippermettilix li
tingħata garanzija bankarja għal dik is-somma.

5.

Għal dak li jirrigwarda l-probabilis causa litigandi, l-ilmenti tal-attriċi

fir-rigward tas-sentenza appellata huma:

i.

L-attur ikkommetta adulterju u għalhekk il-Qorti għandha
timponi fuqu s-sanzjonijiet kontemplati fl-Art. 48 sa 53 talKodiċi Ċivili u dan sa mis-sena 2010 u fl-agħar ipoteżi missena 2012, meta ġie ppruvat li kien ħati ta’ adulterju.

ii.

L-ewwel Qorti ma llikwidatx dak dovut lilha b’konsegwenza
tal-applikazzjoni tal-Artikolu 48(1)(c) tal-Kodiċi Ċivili. Matul
iż-żwieġ kienet taħdem u tħallas il-bżonnijiet tat-tifla, kif ukoll
self li ħadu mill-bank sabiex jirranġaw id-dar taż-żwieġ li hi
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proprjeta` parafernali ta’ żewġha. Żiedet li sas-sena 2016
ħallset is-somma ta’ €29,009. Għalhekk il-konvenut għandu
jħallasha s-somma ta’ €29,009 u fl-agħar ipoteżi s-somma
ta’ €14,504.
iii.

L-ewwel Qorti naqset milli tikkundanna lill-konvenut iħallasha
l-flus li ħarġet għad-dejn li l-ġenituri tagħha ħadu sabiex
inxtrat id-dgħajsa Maxum. F’dan ir-rigward tippretendi ħlas
ta’ €15,425 li qalet li huma ħlasijiet li għamlet sabiex tħallas
lura dejn li l-ġenituri tagħha ħadu f’isimhom.

6.

Wara li l-Qorti rat l-atti hi sodisfatta li almenu fuq uħud mill-aggravji

jidher għallinqas prima facie illi jista’ jkun hemm bażi sabiex jiġu
mistħarrġa u determinati minn din il-Qorti ta’ reviżjoni.

Għal dawn il-motivi tilqa’ t-talba tal-attriċi għall-benefiċċju tal-garanzija bilġurament.

Spejjeż relatati ma’ din id-deċiżjoni huma riżervati għall-ġudizzju finali.

Giannino Caruana Demajo
President

Tonio Mallia
Imħallef

Anthony Ellul
Imħallef

Deputat Reġistratur
gr
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