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MALTA

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

Seduta tat-23 ta' Mejju, 2014
Citazzjoni Numru. 159/2008

AB
-vs-

CD

Il-Qorti,
Rat ir-rikors ġuramentat tal-attriċi A B preżentat fil-15 t’April 2008
li permezz tiegħu ġie premess:
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Illi minn relazzjoni li kellha mal-konvenut twieled tifel jismu E fl-20
t’Awissu 2004;

Illi r-relazzjoni ta’ bejn il-partijiet intemmet;

Illi minn meta twieled, il-minuri E dejjem baqa’ jgħix fir-residenza
tal-esponenti u dejjem ħadet ħsieb il-bżonnijiet tal-istess minuri
hija stess;

Illi l-konvenut qatt ma kkontribwixxa b’mod regolari għall-għixien
tal-minuri E u meta ħallas xi ammont, ħallas kemm jidhirlu hu u
meta jidhirlu hu.

Illi minkejja tentattivi sabiex jintlaħaq ftehim anki permezz talproċess ta’ medjazzjoni, baqa’ ma ntlaħaq l-ebda ftehim u
għalhekk kellha tingħalaq il-medjazzjoni;

Illi l-esponenti taf b’dawn il-fatti personalment;

Għaldaqstant l-esponenti umilment titlob lil din l-Onorabbli Qorti
jogħġobha:

1.

Tafda l-kura u l-kustodja tal-minuri E f’idejn l-attriċi, b’aċċess
għall-konvenut fil-ħinijiet u l-ġranet li tifissa din l-Onorabbli
Qorti u taħt il-kundizzjonijiet li din il-Qorti jidhrilha xierqa flaħjar interess tal-minuri;

2.

Tordna lill-konvenut iħallas manteniment għall-minuri E
skont kif ifissata mill-istess Onorabbli Qorti;
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3.

Tieħu dawk il-provvedimenti kollha l-oħra li din l-Onorabbli
Qorti jidhrilha xierqa sabiex jitħares l-aħjar interess tal-minuri
E;

Bl-ispejjeż kompriżi dawk tal-proċeduri kollha inkorsi mill-attriċi
kontra l-konvenut inġunta minn issa in subizzjoni. Bl-ispejjeż
kontra l-konvenut.

Rat il-lista tax-xhieda tal-attriċi.
Rat ir-risposta ġuramentata tal-konvenut C D preżentata fl-10 ta’
Ġunju 2008 li permezz tagħha eċċepixxa:

1.

Illi l-partijiet mhumiex miżżewġin, u mir-relazzjoni tagħhom
huma għandhom tifel wieħed E D li twieled fl-20 t’Awissu
2008 u ser jagħlaq 4 snin;

2.

Illi assolutament mhux minnu li l-minuri dejjem baqa’ jgħix
fir-residenza tar-rikorrenti, u dan peress illi l-partijiet kienu
jgħixu mal-minuri fid-dar tal-intimat;

3.

Illi kien l-intimat li dejjem ħadem u ħa ħsieb il-bżonnijiet talminuri;

4.

Illi anke mindu r-relazzjoni tal-partijiet spiċċat huwa dejjem
ikkontribwixxa b’mod regolari l-manteniment;
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5.

Illi l-kura u kustodja tat-tifel tal-partijiet għandha tkun
konġunta b’dan illi l-intimat ikollu aċċess liberu versu lminuri;

6.

Illi fil-każ li l-minuri jmur jgħix ma’ missieru jew tkun din lOnorabbli Qorti li fl-interess tal-minuri tiddeċiedi li l-minuri
jgħix miegħu l-manteniment versu l-minuri jkun pagabbli mirrikorrenti lilu;

7.

Illi jekk il-minuri jgħix mal-omm, il-manteniment pagabbli
mill-intimat għandu jkun skond il-meżżi finanzjarji tiegħu;

8.

Illi fi kwalunkwe każ ir-rikorrenti li għad għandha 23 sena
tista’ taħdem u tikkontribwixxi għall-manteniment għallminuri;

9.

Illi huwa jaqbel mat-tielet talba u din il-Qorti għandha
tipprovdi li l-minuri ma jkunx fil-preżenza tal-boyfriend tarrikorrenti.

10. Bl-ispejjeż kontra r-rikorrenti.

Rat id-dikjarazzjoni maħlufa tal-konvenut C D u l-lista taxxhieda.

Rat il-verbali tas-seduti li saru quddiem l-Assistenti Ġudizzjarji
nominati għall-iskop;
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Rat id-diversi digrieti tagħha matul il-kors tal-kawża;

Rat in-nota konġuntiva (a folio 363 tal-proċess) li ġiet preżentata
mill-partijiet bl-intiża li l-ftehim milħuq jiġi nkorporat f’sentenza;

Rat il-verbal tal-24 ta’ Marzu 2014 fejn il-kawża tħalliet għassentenza;

Illi fid-dawl ta’ dak li ġja’ ngħad hawn fuq, wara li l-Qorti ntalbet
mill-partijiet biex tippronunzja sentenza a bażi tal-ftehim milħuq
bejniethom, tippronunzja ruħha billi tilqa’ din it-talba u kwindi
tiddeċiedi l-kawża billi tordna:

1.

Illi l-kura u kustodja tal-minuri E D tiġi fdata f’idejn lattriċi omm.

2.

Il-konvenut għandu jkollu aċċess liberu għall-minuri
f’dawk il-ħinijiet maqbula bejn il-partijiet b’dan illi f’każ
ta’ nuqqas ta’ qbil il-ħinijiet u l-ġranet tal-aċċess ikunu kif
ġej:
i. Matul is-sena skolastika: nhar ta’ Tlieta jew lErbgħa mill-4:00 sat-8:00 pm u darba jew is-Sibt
jew il-Ħadd mill-10:00 am sat-8:00 pm;
ii. Fis-sajf – il-ħin tal-aċċess nhar ta’ Tlieta jew lErbgħa skont il-każ jiġi estiż mill-10:00 am sat8:00 pm;
iii. Rigward sleepovers tal-minuri għand il-missier,
dawn ikunu biss skont ix-xewqa tal-minuri;
iv. Fil-ġranet tal-Milied, l-Ewwel tas-Sena, għeluq
żmien it-tifel u ġranet ta’ okkażjonijiet speċjali lPagna 5 minn 6
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aċċess ikun mill-10:00 am sal-4:00 pm jew mill4:00 pm sal-10:00 pm b’mod alternati kull sena.
3.

Ill-benefiċċji soċjali rigwardanti l-minuri ossia ċ-childrens’
allowance ser jiġu pperċepiti mill-omm.

4.

Illi deċiżjonijiet ta’ saħħa, safar, edukazzjoni u dak kollu li
jirrigwarda l-minuri jittieħdu miż-żewġ ġenituri flimkien.
Fil-każ li l-minuri ssiefer ma’ ġenitur bil-kunsens talġenitur l-ieħor, dan għandu jinforma lil ġenitur l-ieħor
dwar il-post, u dewmien tas-safra u għalhekk jgħaddi ddettalji tas-safra lill-parti l-oħra.

5.

Illi l-missier iħallas is-somma ta’ mija u sittin Ewro (€160)
fix-xahar rappreżentanti manteniment għall-imsemmi
minuri sakemm il-minuri jagħlaq (18) tmintax-il sena jew
sakemm jagħlaq (23) tlieta u għoxrin sena f’każ illi lminuri jibqa’ jgħix m’ommu u jkun qed jistudja full-time.

6.

L-ispejjeż tal-kawża hawn fuq ċitata għandhom jibqgħu
bla taxxa.

Moqrija.

< Sentenza Finali >

---------------------------------TMIEM---------------------------------
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