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MALTA

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

Seduta ta' l-4 ta' Dicembru, 2009
Citazzjoni Numru. 125/2008

A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fl-1 t’April 2008 li
permezz tiegħu l-attiċi A ippremettiet:
1)
Illi r-rikorrenti ġiet awtorizzata tipproċedi għallkawża quddiem din l-Onorabbli Qorti permezz ta' digriet
numru ___/__ JA hawn anness u mmarkat Dok A ;
2)
Illi r-rikorrenti kellha relazzjoni extra maritali malintimat B u minn din ir-relazzjoni twieldu minuri C ta’ erba’
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snin u D ta’ tliet snin rispettivament kif jirriżulta mill-anessi
ċertifikati tat-twelid immarkati Dok B u Dok C;
3)
Illi il-minuri qed jgħixu mar-rikorrenti, filwaqt illi lintimat qed jgħix komodament mal-ġenituri tiegħu u ma
għandu ebda spejjeż straordinarji;
4)

Illi l-intimat għandu relazzjoni ma' terza persuna;

5)
Illi f’dawn l-aħħar ftit xhur l-intimat kien qed jivversa
l-manteniment miżeru ta' tmenin lira fix-xahar għaż-żewġ
uliedu u dana bl-iskuża illi jrid iħallas il-loan tal-karozza
ġdida illi xtara riċentement,
6)
Illi inoltre l-intimat qatt ma vversa xi tip ta'
kontribuzzjoni finanzjarja biex itaffi xi ftit mil-ispejjeż ta’
saħħa u edukazzjoni tal-minuri;
7)
Illi għandu jiġi rilevat illi d-dħul tar-rikorrenti huwa ta'
circa Lm182 gross kull ħmistax kif jirriżulta mill-anness
pay slip immarkata Dok D, filwaqt illi l-intimat għandu
paga ta’ Lm350 gross fix-xahar;
8)
Illi fid-dawl tal-premess ir-rikorrenti tħoss illi lmanteniment adegwat għal minuri għandu jkun ta’ Lm150
fix-xahar;
Jgħid għalhekk l-intimat għar-raġunijiet premessi u
prevja kull dikjarazzjoni neċessarji u opportuna għaliex
m’għandhiex din l-Onorabbli Qorti:
1)
tafda l-kura u kustodja tal-minuri C u D f’idejn irrikorrenti u dan fl-interess suprem tal-istess minuri;
2)
tordna lill-intimat sabiex iħallas lir-rikorrent dak ilmanteniment għall-minuri C u D illi din l-Onorabbli Qorti
jidhrilha xieraq fiċ-ċirkostanzi, liema ammont għandu jiġi
rivedut kull sena skond l-indiċi tal-għoli tal-ħajja, u jinqata’
mis-salarju tal-intimat sabiex jitħallas direttament lirrikorrent;
3)
tordna lill-intimat iħallas nofs l-ispejjeż mediċi u
edukattivi tal-minuri C u D;
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Bl-ispejjeż kontra l-intimat minn issa nġunt in subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-attriċi u l-lista tax-xhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata tal-konvenut B ippreżentata
fil-15 ta’ Jannar 2009, li permezz tagħha eċċepixxa birrispett:
1.
Illi l-esponent ma jopponix ruħu għall-ewwel talba u
fil-fatt qatt ma oppona ruħu.
2.
Illi dwar it-tieni u tielet talbiet l-esponent jissottometti
li dawn għandhom jiġu miċħuda għaliex:
(a) l-attriċi nnifisha hija wkoll obbligata skond il-liġi li
tikkontribwixxi għal manteniment taż-żewġ ulied minuri talpartijiet;
(b) l-attriċi għandha mpjieg redditizju li jissupera b’mod
relevanti d-dħul tal-esponent u inoltre tipperċepixxi
esklussivament iċ-Children's Allowance tagħhom;
(c) skond prospett ġuramentat mill-istess attriċi, lispejjeż rikorrenti mensili li tonfoq għaż-żewġt tfal minuri
huma ta’ €428.60 (Lm184) fix-xahar.
(d) Għalhekk, tenut kont il-mezzi rispettivi tal-partijiet u
l-bżonnijiet tal-minuri, il-manteniment pretiż ta’ Lm150
(€349.41) fix-xahar, kif ukoll il-ħlas ta’ nofs l-ispejjeż
mediċi u edukattivi, huwa nġustifikat u għandu jibqa'
jipprevali d-digriet mogħti minn din l-istess Qorti fl-4 ta’
April, 2008 (Digriet Numru ___/__ - Dok DG1) fejn il-Qorti
ffissat il-manteniment dovut mill-esponent fl-ammont ta’
mitejn tnejn u tletin Euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu
(€232.94) (ċioe’ Lm100), liema ammont jinkludi l-ispejjeż
mediċi u edukattivi tat-tfal.
3.
Illi in vista tas-suespost kif ukoll tal-fatt li dan ilmanteniment dejjem tħallas regolarment, l-esponent
jissottometti li din il-kawża saret inutilment u kwindi
m’għandux ibati l-ispejjeż tagħha.
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Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenut u l-lista taxxhieda.
Rat l-atti proċesswali u n-nota konġuntiva preżentata fis26 ta’ Novembru 2009 fejn il-partijiet talbu li tingħata
sentenza a bażi tal-ftehim li waslu għalih;
Għal dawn il-motivi din il-Qorti tiddeċiedi din il-kawża
billi fuq talba tal-istess partijiet:
1.
Tordna li l-kura u kustodja tal-minuri
msemmija fir-rikors tiġi affidata f’idejn l-attriċi, iżda
deċiżjonijiet ta’ importanza dwar saħħa u edukazzjoni
tat-tfal jittieħdu flimkien;
2.
Il-konvenut ikollu dritt jiltob informazzjoni
dwar il-minuri mill-awtoritajiet edukattivi u li jattendi
għall-Jum il-Ġentituri u kull attivita’ li jkunu qed
jipparteċipaw fiha t-tfal;
3.
Il-konvenut ikollu dritt jattendi għall-praċett
u l-Griżma tal-Isqof tat-tfal;
4.
Il-konvenut ikollu aċċess nhar ta’ Tlieta bejn
is-6:00 p.m. u t-8:00 p.m.; nhar ta’ Ġimgħa bejn il-5:00
p.m. u s-7:00 p.m.; nhar ta’ Ħadd alternattivament lewwel ġimgħa bejn il-11:00 a.m. u l-4:00 p.m. u lġimgħa ta’ wara bejn it-3:00 p.m u t-8:00 p.m.;
f’għeluq snin it-tfal l-aċċess ikun għal tliet siegħat
oħra;
5.
Nhar il-Milied il-konvenut ikollu aċċess bejn
il-11:00 a.m. u l-4:00 p.m. filwaqt li fl-ewwel tas-sena
bejn it-3:00 p.m. u t-8:00 p.m. liema ħinijiet tal-aċċess
jinvertu ruħhom is-sena ta’ wara;
6.
Tordna li l-konvenut iħallas manteniment
(mhux aktar tard mis-seba’ jum tax-xahar) ta’ mitejn u
sittin Ewro (€260) fix-xahar għaż-żewġ minuri li jkun
maqsum f’somom ugwali bejn l-istess tfal;
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7.
Il-manteniment ikun rivedibbli kull sentejn
b’effett mill-lum stess billi jiżdied skond l-indiċi talinflazzjoni;
8.
Tordna li l-konvenut iħallas nofs l-ispejjeż
tat-trasport u1 tal-iskola tat-tfal, u dan il-ħlas għandu
jsir kull tliet xhur eccetto x-xhur tas-sajf, u nofs lispejjeż mediċi straordinarji li jkollhom bżonn it-tfal;
9.
Madankollu l-obbligi tal-konvenut kif ġja’
spjegati jibqgħu mhux mibdula għal żmien għaxar
snin mill-lum, anke jekk ikun hemm bdil fiċċirkustanzi;
10.
Children’s allowance jew għajnuniet oħra
finanzjarji relatati mat-tfal għandha lill-attriċi.
L-ispejjeż tal-kawża jkunu bla taxxa bejn il-partijiet.

Moqrija.

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

1

b’digriet tat-3 ta’ Mejju 2010, il-kelma “u” ġiet kanċellata.
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