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MALTA

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

Seduta tal-5 ta' Ottubru, 2007
Citazzjoni Numru. 220/2006

Kawża Nru: 37
Rikors Ġuramentat Nru: 220/06 JA.
A
-vsB
Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fis-7 ta’ Lulju, 2006 li
permezz tiegħu l-attur espona bir-rispett u bil-ġurament
tiegħu kkonferma:
1.
Illi l-konvenuta kienet inizzjat proċeduri għal
separazzjoni personali kontra l-attur liema proċeduri kienu
ġew deċiżi permezz ta’ sentenza fl-ismijiet inversi datata
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27 ta’ Jannar, 2005 (Ċitaz. Nru. 1158/02 RCP) (kopja
esebita bħala Dok. “A”).
2.
Illi permezz ta’ din is-sentenza l-esponent ġie
kkundannat iħallas manteniment ta’ erbgħin Lira Maltin
(Lm40) fil-ġimgħa għat-tifel minuri C li llum għandu ħames
snin.
3.
Illi l-esponent kien appella minn din issentenza pero’ l-appell tiegħu mar deżert fit-12 ta’ April,
2005 peress illi ma kellux mezzi finanzjarji biex jiddeposita
l-malleverija.
4.
Illi fil-frattemp, fil-15 ta’ Ġunju, 2005 ingħatat
sentenza mill-Qorti Kriminali fil-konfront ta’ l-esponent,
skond liema sentenza l-esponent ġie kkundannat għal
erba’ snin ħabs (kopja esebitta bħala Dok. “B”).
5.
Illi per konsegwenza l-esponent ġie inkarċerat
u għadu qed jiskonta l-piena ta’ priġunerija.
6.
Illi minħabba f’dan l-attur m’għandu l-ebda
dħul finanzjarju u kwindi ma jistax iħallas maneniment.
Anke wara li jkun skonta l-piena inflitta l-attur mhux ser
ikun f’pożizzjoni li jħallas il-pmanteniment li ġie
kkundannat iħallas permezz tas-sentenza tal-kawża ta’
separazzjoni u dan minħabba f’dan il-bdil fiċ-ċirkostanzi.
7.
Illi inoltre, il-konvenuta tinsab f’relazzjoni ma’
raġel ieħor.
8.
Illi, apparti minn hekk, fis-sentenza għallkawża ta’ separazzjoni, l-aċċess ġie ffissat kull nhar itTnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mill-5.00p.m. sat-8.00p.m. u sSibt minn nofsinhar sa l-4.00p.m.
9.
Illi l-attriċi qed tirrifjuta li tieħu t-tifel minuri
għall-aċċess fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin.
10.
Illi l-ħinijiet tal-visiti li jista’ jirċievi l-esponent ilħabs huma nhar ta’ Erbgħa bejn it-3.00p.m. u l-3.45p.m. u
l-Ħadd mill-10.00a.m. sal-10.45a.m.
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11.
Illi permezz ta’ digriet numru 1891/95 datat 20
ta’ Diċembru, 2005 l-esponent ġie awtorizzat jipproċedi
b’kawża stante li l-medjazzjoni inizjata minnu falliet. Dan
id-digriet ġie sussegwentement emendat b’digriet ieħor
numru 712/06 datat 8 ta’ Mejju, 2006 (Dok. “C”).
Għaldaqstant l-esponent jitlob umilment li din l-Onorabbli
Qorti jogħġobha:
i)
Tissospendi l-obbligu tal-manteniment kif
stabbilit fis-sentenza fl-ismijiet inversi datata 27 ta’ Jannar,
2005 (Ċitaz. Nru. 1158/03 RCP) sakemm l-esponent idum
inkarċerat u b’effett mit-13 ta’ Ġunju, 2005 cioe’ id-data
meta beda l-ġuri, u
ii)
Tvarju l-manteniment li l-attur ġie kkundannat
iħallas lill-konvenuta għall-minuri C fl-istess sentenza
datata 27 ta’ Jannar, 2005 (Ċitaz. Nru. 1158/02 RCP)
sabiex una volta illi l-attur ikun skonta l-piena ta’
priġunerija dan il-manteniment ikun jirrifletti l-bdil fiċċirkostanzi kif hawn fuq premess.
iii)
Tvarja l-aċċess stabbilit fl-istess sentenza
datata 27 ta’ Jannar, 2005 (Ċitaz. Nru. 1158/02 RCP) fissens illi għall-perjodu sakemm l-attur jiskonta l-piena ta’
priġunerija hawn fuq imsemmija l-attriċi tiġi ordnata
takkorda aċċess lill-attur għat-tifel minuri C nhar ta’
Erbgħa bejn it-3.00p.m. u l-3.45p.m. jew il-Ħadd mill10.00a.m. sal-10.45a.m. b’dan li l-attriċi tiġi ordnata tieħu
t-tifel minuri fil-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin f’dawk ilħinijiet jew fi kwalunkwe post ieħor illi jogħġobha tordna
din l-Onorabbli Qorti.
iv)
Tvarja l-aċċess stabbilit fl-istess sentenza
anke wara li l-attur ikun skonta s-sentenza msemmija biex
tirrifletti aħjar l-eżiġenzi tal-minuri u tal-kontendenti f’dak
iż-żmien.
Bl-ispejjeż u l-konvenuta nġunta in subizzjoni.
Rat il-lista tax-xhieda.
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Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fil-31 ta’ Awissu,
2006 li permezz tagħha rrispondiet umilment:
1.
Illi l-esponenti qed topponi għat-talba tarrikorrent li l-obbligu tiegħu ta’ manteniment għal minuri jiġi
sospiż mid-data ta’ meta beda l-ġuri u cioe’ 13 ta’ Ġunju,
2005 sakemm huwa jdum inkarċerat u dan peress li rrikorrent għandu mezzi suffiċjenti sabiex jonera l-obbligu
tiegħu li jmantni lil ibnu minuri Fabrizio Pio kif ser jiġi
pprovat tul it-trattazzjoni tal-kawża;
2.
Illi t-tieni talba tar-rikors promotur hija
intempestiva peress li tirreferi għal futur u għandha tiġi
miċħuda;
3.
Illi l-esponenti qed topponi għat-tielet talba tarrikorrent limitatament għa-talba tiegħu li r-rikorrent ikollu
aċċess għal minuri ġewwa l-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin u
dan peress li l-ġenituri kienu ftehmu bejniethom li l-minuri
m’għandux ikun jaf li missieru qed jiskonta sentenza ta’
priġunerija u żgur m’huwiex fl-aħjar interess tal-minuri li
jiġi espost għal dak l-ambjent;
4.
Illi r-raba’ talba tal-esponent hija intempestiva
u għandha tiġi miċħuda;
5.
Illi l-partijiet huma legalment separati permezz
ta’ sentenza tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) Ċitaz.
Nru. 1158/02 RCP fl-ismijiet Charmaine Mizzi pro et noe
vs Noel Mizzi;
6.
Illi r-rikorrent għandu relazzjoni ma’ terza
persuna u pendenti quddiem il-Qorti Ċivili (Sezzjni talFamilja) hemm kawża ta’ annullament taż-żwieġ proposta
mill-istess rikorrent;
7.
Illi r-rikorrent minn dejjem kien moruż flobbligu tiegħu għal ħlas ta’ manteniment skond l-ordni talQorti, fatt li ġie wkoll kanonizzat fis-sentenza tal-kawża ta’
separazzjoni fl-isem Charmaine Mizzi pro et noe vs Noel
Mizzi;
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8.
Illi r-rikorrent ma ottemperax ruħu massentenza tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) la għal dak li
jirrigwarda l-ordni għal ħlas ta’ arretrati ta’ manteniment
sad-data tas-sentenza u lanqas għal ħlas ta’ manteniment
skond l-imsemmija sentenza;
9.
Illi qabel ma ġie inkarċerat ir-rikorrent kien qed
jopera servizz ta’ trasport ta’ mini bus taħt l-isem ‘Żiffa
Transport’ u dan is-servizz għadu qed ikun operat blgħajnuna ta’ membri tal-familja tal-istess rikorrent;
10.
Illi m’huwiex fl-aħjar interess tal-minuri li jiġi
espost għal Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin;
11.
Illi l-esponenti ma għandhiex tbati spejjeż għal
din il-proċedura.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavits tal-partijiet u semgħet lill-istess partijiet.
Rat il-verbal tas-seduta tas-6 ta’ Lulju, 2007 li permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attur qed jitlob is-sospensjoni ta’ l-obbligu tiegħu li
jmantni lill-minuri msemmi fiċ-ċitazzjoni peress illi fil-25 ta’
Ġunju, 2005 l-attur kien ġie kkundannat piena karċerarja
ta’ erba’ snin u għalhekk ma baqax f’pożizzjoni li jaħdem u
jkollu introjtu.
Mill-provi jirriżulta li permezz ta’ sentenza tal-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili mogħtija fis-27 ta’ Jannar, 2005 l-attur kien
ġie kkundannat iħallas manteniment għall-minuri fissomma ta’ erbgħin Lira Maltin (Lm40) fil-ġimgħa. Ftit wara
u cioe’ f’Ġunju 2006 kif ġia’ ingħad il-Qorti Kriminali
kkundannat lill-attur erba’ snin ħabs.
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Għalkemm hu evidenti li minn meta l-attur ġie kkundannat
il-piena karċerarja msemmija huma ma kienx f’pożizzjoni li
jaħdem, jirriżulta li huwa għandu interess f’negozju ta’ kiri
ta’ karozzi. Ma ġewx imressqa provi ċari dwar dan u
lanqas dwar jekk l-attur baqax jaqla’ flus fil-frattemp iżda
jidher li sehmu baqa’ għandu u allura se jkun f’pożizzjoni li
jerġa’ jibda jaqla’ l-flus kif appena joħroġ mill-ħabs. Il-Qorti
pero’ hi sodisfatta li f’dawn l-erba’ snin il-qligħ ta’ l-attur
naqas sostanzjalment u għalhekk hemm il-każ li lmanteniment jiġi sospiż. Il-Qorti pero’ ma tħossx li
għandha tiġi milqugħa t-tieni talba billi jidher ċar li l-attur
se jkun f’pożizzjoni li jirritorna għas-sitwazzjoni finanzjarja
li kellu qabel Ġunju 2006.
Fir-rigward ta’ l-aċċess sakemm l-attur jiskonta ssentenza, dan ġie regolat permezz tad-digriet tal-31 ta’
Lulju, 2007 li se jinżamm in vigore appuntu sakemm l-attur
jiskonta s-sentenza li skond id-deposizzjoni tiegħu ikun fl1 ta’ Frar, 2007.
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tiddeċiedi l-kawża billi
tilqa’ l-ewwel talba u tordna li l-obbligu ta’ l-attur li
jmantni lill-minuri jiġi sospiż mill-25 ta’ Ġunju, 2006 sa
meta huwa jiskonta s-sentenza ta’ ħabs u cioe’ sa l-1
ta’ Frar, 2008; tiċħad it-tieni talba; u fir-rigward tattielet talba tordna li jibqa’ in vigore id-digriet ta’ din ilQorti mogħti fil-31 ta’ Lulju, 2007 u cioe’ li l-attur ikollu
aċċess darba fix-xahar kull l-ewwel Sibt tax-xahar
bejn l-10.00a.m. u l-11.00a.m. fil-bini tal-faċilita’
korrettiva ta’ Kordin.
L-ispejjeż tal-kawża jitħallsu mill-attur.

Moqrija.
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