Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta tad-9 ta' Marzu, 2007
Citazzjoni Numru. 301/2005

A
-vsB

Il-Qorti;
Rat l-att taċ-ċitazzjoni ppreżentata fl-14 ta’ Settembru,
2005 li permezz tagħha l-attriċi ppremettiet:
Illi l-partijiet kellhom relazzjoni, mil-liema relazzjoni fit-tlieta
u għoxrin ta’ Frar, elf disa’ mija u tmienja u disgħin
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(23/02/1998), twieldet it-tifla bl-isem ta’ X; (skond ċertifikat
tat-twelid hawn anness u mmarkat Dokument B);
Illi l-partijiet qatt ma kienu miżżewġin anzi r-relazzjoni
tagħhom illum spiċċat għal kollox u għaldaqstant il-partijiet
ma jgħixux fl-istess dar;
Illi l-attriċi, bi qbil bejn il-kontendenti, hija fdata bil-kura u lkustodja tal-minuri X;
Illi l-konvenut qatt ma jieħu interess f’din it-tifla minkejja illi
ommha u cioe’ l-attriċi ta’ sikwit tistieden lill-konvenut
sabiex iqatta’ ftit ħin mat-tifla sabiex l-istess minuri tkun taf
lil missierha mill-qrib;
Illi l-attriċi ilha mill-jum tat-twelid tal-minuri terfa’ rresponsabilitajiet kollha li jġibu magħhom l-ulied waħidha;
Illi l-konvenut qatt ma vversa u għadu sal-lum ma
jivversax ebda manteniment għal bintu lill-attriċi u
għaldaqstant anki l-piż finanzjarju li ġġib magħha tarbija,
kellha minn dejjem terfgħu l-attriċi waħidha;
Illi l-konvenut jaħdem bħala bejjiegħ tal-ħaxix, għandu
klijentela tajba u għaldaqstant għandu introjtu tajjeb minn
fejn jista’ jmantni lil bintu minuri X;
Illi l-attriċi ġiet awtorizzata tibda dawn il-proċeduri
permezz ta’ digriet ta’ dina l-Onorabbli Qorti numerat
1002/2005 u data 18 ta’ Lulju, 2005 (kopja legali tinsab
hawn annessa u mmarkata Dok. A);
Għalhekk jitlob
m’għandhiex;

lil

din

l-Onorabbli

Qorti

għaliex

1.
tafda l-kura u l-kustodja tal-minuri X f’idejn lattriċi, salv id-dritt ta’ aċċess tal-konvenut;

2.
X

li

tistabilixxi retta alimentarja xierqa għall-minuri
għandha tiġi mħallsa mill-konvenut, inkluż
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provvediment sabiex dana l-manteniment jinkrementa
perjodikament in liena maż-żieda fl-għoli tal-ħajja;
3.
tillikwida s-somma rappreżentanti ħlas ta’
arretrati ta’ manteniment tal-minuri, u tordna lill-konvenut
iħallas din is-somma kif likwidata minn dina l-Onorabbli
Qorti.
Bl-ispejjeż kontra l-konvenut li minn issa huwa nġunt
għas-subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attriċi maħlufa u l-lista tax-xhieda.
Rat in-nota ta’ l-eċċezzjonijiet tal-konvenut ippreżentata
fis-7 ta’ Frar, 2006 li permezz tagħha eċċepixxa;
1.
Illi l-eċċipjenti mhux qed joġġezzjona għallewwel talba tal-attriċi fir-rigward tal-kura u l-kustodja talminuri X, u dan fis-sens illi tiġi fdata f’idejn l-istess attriċi;
b’dan illi l-eċċipjenti għandu jingħata dritt ta’ aċċess liberu
u ampju fil-konfront ta’ bintu, liema aċċess għandu jkun
tali illi l-istess eċċipjenti jkun jista’ jkompli jsaħħaħ irrelazzjoni li għandu ma’ bintu.
2.
Illi f’dan ir-rigward ikun desiderabbli illi jiġu
ffissati l-ġranet u l-ħinijiet tal-aċċess, sabiex jiġi evitat
tilwim inutili bejn il-partijiet.
3.
Illi fir-rigward tat-tieni talba tal-attriċi, jiġi rilevat
illi l-eċċipjenti ‘gia qed jivversa manteniment għall-minuri,
u dan qabel ma ġiet ippreżentata l-kawża odjerna. Illi
kwalunkwe ammont li jiġi stabbilit għandu jiġi likwidat wara
li jittieħdu in konsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi finanzjarji kollha
taż-żewġ partijiet, u dan fid-dawl tal-

fatt illi l-attriċi għandha introjtu tagħha, u dan kif ser
jirriżulta waqt it-trattazzjoni tal-kawża.
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4.
Illi fir-rigward tat-tielet talba, din għandha tiġi
respinta bl-ispejjeż kontra l-istess attriċi, stante illi ma
hemmx arretrati x’jiġu likwidati, u dan tenut kont tal-fatt illi
l-eċċipjenti dejjem ivversa manteniment għall-minuri, u
għalhekk ebda ammont ma huwa dovut. Illi f’dan irrigward ikun desiderabbli illi l-attriċi tindika ż-żmien li
għalih qed titlob il-ħlas ta’ arretrati.
5.
Illi mingħajr preġudizzju għas-sueċċepiet, ittielet talba attriċi hija preskritta ai termini tal-Artikolu
2156(f) tal-Kap 16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
6.

Salv eċċezzjonijiet ulterjuri permessi mil-Liġi.

Rat id-dikjarazzjoni tal-konvenut maħlufa u l-lista taxxhieda.
Rat l-affidavit ta’ l-attriċi.
Rat il-verbal tas-seduta tat-12 ta’ Jannar, 2007 li permezz
tiegħu il-kawża tħalliet għas-sentenza.
Rat ir-rikors tal-konvenut li talab is-sospensjoni millprolazzjoni tas-sentenza (li ġie milqugħ) u l-affidavit
tiegħu.
Rat il-verbal tas-sedutat tas-16 ta’ Frar, 2007 li permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attriċi qed titlob il-kura u kustodja ta’ bint il-partijiet u
manteniment da parti tal-konvenut għall-istess minuri illi
twieldet minn relazzjoni ta’ bejnithom. Qed titlob ukoll ħlas
ta’ arretrati ta’ manteniment billi skond l-attriċi l-konvenut
qatt ma ħallas manteniment.

Il-konvenut mhux jopponi li l-attriċi tingħata kura u
kustodja iżda qed jgħid li ħallas manteniment u qed
jeċċepixxi l-preskrizzjoni ai termini ta’ l-Artikolu 2156 (f).
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L-attriċi ppreżentat affidavit a fol 41 tal-proċess fejn
spjega li l-minuri għandha tmien snin u l-partijiet kienu
jgħixu flimkien sakemm it-tifla kellha sitt (6) snin.
Għalhekk ilhom mifrudin sentejn u f’dan il-perjodu lkonvenut taha biss mija u tletin Lira Maltin (Lm130) għallbżonnijiet tat-tifla. Taf li meta kienu jgħixu flimkien ilkonvenut kien jaqla’ ċirka elf Lira Maltin (Lm1,000) fixxahar min-negozju tiegħu. Fil-kors tal-medjazzjoni kien
aċċetta li jagħtiha għoxrin Lira Maltin (Lm20) fix-xahar
iżda naqas li jiffirma l-iskrittura. Kien hemm ukoll ftehim li
jkollu aċċess nhar ta’ Ħadd bejn is-siegħa ta’ wara nofs innhar (1.00pm) u s-sitta ta’ fil-għaxija (6.00pm) iżda ħadha
ftit drabi. Il-Qorti kienet tat digriet fil-21 ta’ Ottubru, 2005
fejn ordnat manteniment ta’ ħamsa u sittin Lira Maltin
(Lm65) fix-xahar pendente lite.
Il-konvenut kif gia’ ingħad ippreżenta affidavit u ġie kontroeżaminat. Jidher ċar għall-Qorti li huwa tilef kull interess
fil-minuri u fl-aħħar xhur lanqas biss kien qed jaraha, bliskuża li l-attriċi kienet qed tagħmilielu diffiċli; allura flok ħa
proċeduri legali sempliċement ma baqax jieħu interess.
Għalhekk dak li qalet l-attriċi ma ġiex kontradett.
Għalkemm l-attriċi ma tgħidx dan speċifikament, jidher li
sakemm il-partijiet kienu jgħixu flimkien, il-konvenut kien
jipprovdi għall-familja li ffurmaw bejniethom u għalhekk ilproblemi bdew meta nfirdu. Għalhekk il-Qorti trid takkorda
l-manteniment għall-perjodu mill-2005 sal-lum. Billi l-Qorti
gia’ akkordat manteniment proviżorju se żżomm dan lammont għas-snin 2005 u 2006 (li jammontaw għal elf,
ħames mija u sittin Lira Maltin <Lm1,560>) iżda se żżidu
minn issa l-quddiem għal tmenin Lira Maltin (Lm80) fixxahar a bażi tal-provi li ressqet l-attriċi.

Fir-rigward ta’ l-eċċezzjoni tal-preskrizzjoni billi dik
eċċepita hija kwinkwennali, ma hijiex applikabbli għassitwazzjoni preżenti fejn se jiġi akkordat manteniment għal
dawn l-aħħar sentejn.
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Għaldaqstant il-Qorti tiċħad l-eċċezzjonijiet kollha talkonvenut u;
1.
takkorda l-kura u kustodja tal-minuri X
f’idejn l-attriċi, salv li l-konvenut ikollu aċċess għaliha
nhar ta’ Ħadd bejn is-siegħa ta’ wara nofs in-nhar
(1.00pm) u s-sitta ta’ fil-għaxija (6.00pm);
2.
tordna li l-konvenut iħallas manteniment ta’
tmenin Lira Maltin (Lm80) fix-xahar għall-istess minuri
rebus sic standibus;
3.
tordna lill-konvenut iħallas bħala arretrati ta’
manteniment għall-istess minuri s-somma ta’ elf,
ħames mija u sittin Lira Maltin (Lm1,560) għal darba
waħda biss.
L-ispejjeż jithallsu mill-konvenut.

Moqrija.

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