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MALTA

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

Seduta tas-16 ta' Mejju, 2008
Rikors Ta Revoka Numru. 46/2008

Kawża Nru: 24
Fl-atti tal-Mandat ta’ Qbid Numru 10/08 CP
A
-vsB
Il-Qorti;
Rat ir-rikors ippreżentat fl-4 ta’ Frar, 2008 li permezz
tiegħu r-rikorrenti B qalet bir-rispett:
Illi fil-15 ta’ Jannar, 2008 kien esegwit il-mandat hawn fuq
imsemmi, li nħareġ fil-kawża fl-istess ismijiet (Ċit. Nru.
51/07JA) li nqatgħet fil-5 ta’ Ottubru, 2007;
Pagna 1 minn 3
Qrati tal-Gustizzja
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Illi effettivament f’dik il-kawża l-esponenti kienet ingħatat
il-benefiċċju ta’ l-Għajnuna Legali kif jidher mill-kopja
legali, hawn mehmuża mmarkata Dok. A esebita animo
ritorandi, li sa llum l-esponenti għadha tiddependi millGħajnuna Legali kemm għaliha u għaż-żewġ uliedhom C
u D – ta’ tnax u disa’ snin rispettivament – li l-intimat
missierhom m’huwiex qiegħed iħallas manteniment
għalihom;
Illi għal kull buon fini l-esponenti tirrileva li hija qegħda
tgħix f’post furnished u l-oġġetti maqbuda huma proprjeta’
ta’ terzi;
Għaldaqstant l-esponenti titlob bir-rispett li din l-Onorabbli
Qorti jogħġobha tordna t-tħassir ta’ l-imsemmi mandat a
tenur ta’ l-Artiklu 283(a) tal-Kapitlu 12.
Rat ir-risposta ta’ l-intimat A, ippreżentata fit-8 ta’ April,
2008, li permezz tagħha espona bir-rispett:
Illi t-talba tar-rikorrenti B għandha tiġi miċħuda stante li
hija waħda legalment insostenibbli. Illi l-fatt li persuna jkun
bil-benefiċċju ta’ l-Għajnuna Legali assolutament u b’ebda
tiġbid ta’ immaġinazzjoni ma jfisser li tali persuna tkun
esenti mill-obbligi tagħha li tħallas debiti li jkunu dovuti lil
terzi hekk kif għandha l-intimata;
Illi t-t-titolu ta’ l-esponenti huwa titolu eżekuttiv wara
sentenza mogħtija minn dina l-Onorabbli Qorti, liema
proċeduri ġew deċiżi bi spejjeż kontra l-imsemmija B. Illi
għalhekk ir-rikors imsemmi għandu jiġi miċħud sabiex lesponenti jitħallas ta’ dak dovut lilu.
Tant għandu x’jissottometti l-esponenti
ġudizzju ta’ din l-Onorabbli Qorti.

għall-għaqli

Bl-ispejjeż.
Illi jirriżulta ċar mill-atti li r-rikorrenti kellha l-benefiċċju ta’ lGħajnuna Legali fil-proċeduri in kwistjoni. Għalhekk anke
jekk ġiet akkollata l-ispejjeż tagħhom, in effetti ma kellha
tħallas xejn lill-partijiet l-oħra.
Pagna 2 minn 3
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Għaldaqstant billi t-talba tagħha hija fondata, tilqa’ listess talba. L-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri jkunu bla
taxxa.
Moqrija.

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

Pagna 3 minn 3
Qrati tal-Gustizzja

