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Illum, 4 ta’ Dicembru 2019

Rikors Numru: 386/19 AL

ABC
Vs
DC

Il-Qorti:

Rat ir-rikors tar-rikorrent li permezz tiegħu ippremetta:
1. Illi l-partijiet żżewġu fl-1 ta’ Marzu 1998 u l-istess żwieġ ġie
reġistrat fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta bin-numru progressiv
160/1998 kif jirriżulta miċ-ċertifikat anness u mmarkat Dok ‘A’.

2. Illi l-partijiet infirdu legalment permezz ta’ kuntratt fl-atti tan-Nutar
Joseph Tabone ippublikat fl-4 ta’ Settemrbu 2017 (Kopja talkuntratt annessa u mmarkat Dokument “B”).
3. Illi l-avukat tal-esponenti ddiskutiet il-possibilita’ ta’ rikonċiljazzjoni
u forniet l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuni kwalifikati biex joffru lgħajnuna fil-proċess ta’ rikonċiljazzjoni bejn il-miżżewġin.
Madanakollu m’hemm l-ebda prospett raġonevoli għal
rikonċiljazzjoni bejn il-partijiet.
4. Illi l-partijiet m’għexux flimkien għal aktar minn erba’ snin u ma
hemm ebda prospett raġonevoli għal rikonċiljazzjoni bejn ilpartijiet.
5. Illi jikkonkorru il-kriterji kollha rikjesti mill-liġi għal-ħall taż-żwieġ u
għad-divorzju tal-partijiet.
Talab lill-intimata tgħid għaliex din il-Qorti m’għandhiex:
1. Tiddikjara li ż-żwieġ bejn il-partijiet hu maħlul u li l-partijiet huma
divorzjati għal effetti kollha tal-liġi.
2. Tordna lir-Reġistratur tal-Qorti sabiex fi żmien prefiss mill-istess
Onorabbli Qorti, javża lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku bid-divorzju
tal-partijiet biex dan reġistrat fir-Reġistru Pubbliku.

Rat id-dokumenti li gew esebiti;
Rat id-digriet taghha tat-18 ta’ Settembru, 2019;
Semghet lill-intimata prezenti fl-awla twieġeb li m’għandha l-ebda
oġġezzjoni li jintlaqgħu t-talbiet kontenuti fir-rikors promotur;

Rat l-atti kollha;
Rat l-Artikolu 66 B tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Rat l-atti kollha;

Ikkunsidrat :

Illi l-Qorti rat illi ir-rikorrenti rnexxielu jissodisfa ir-rekwiziti kollha
meħtieġa mill-Liġi sabiex żwieġ jiġi maħlul u dana peress illi ipprova illi ilpartijiet ilhom legalment separati mill-4 ta’ Settembru, 2017 u de facto
separati għal aktar minn erba` snin;

Illi l-Qorti rat illi r-rikorrenti ipprova ukoll illi ma hemm l-ebda prospett
raġonevoli ta’ rikonċiljazzjoni bejn il-partijiet u illi ma hemm l-ebda
pendenzi fir-rigward ta’ ħlas ta’ manteniment;
Għaldaqstant, u għar-raġunijiet fuq imsemmija, il-Qorti qegħda tilqa’ ttalbiet, tippronunzja il-ħall taż-żwieġ bejn il-partijiet u tordna lirReġistratur tal-Qrati sabiex, fi zmien għaxart ijiem millum, javża lidDirettur tar-Reġistru Pubbliku bid-divorzju tal-partijiet biex dan jiġi
reġistrat fir-Reġistru Pubbliku;
Il-Qorti tordna illi l-ispejjez jibqgħu bla taxxa bejn il-partijiet.
Il-Qorti takkorċja t-terminu tal-appell għal erbat ijiem.

