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Il-Qorti:

Rat ir-rikors li ġie kkonfermat bil-gurament mir-rikorrenti li permezz
tiegħu ppremetta:
1. Illi huwa żżewweġ lill-intimata fit-tmintax (18) ta’ Diċembru elf disa’
mija tmienja u disgħin (1998), liema żwieġ ġie debitament reġistrat
fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta, (Kopja taċ-ċertifikat annessa bħala
Dokument A);
2. Illi l-partijiet xoljew u llikwidaw il-komunjoni tal-akkwisti bejniethom
u effetwaw is-separazzjoni personali permezz ta’ kuntratt ta’
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separazzjoni konsenswali datat għaxra (10) ta’ Ottubru elfejn u
tlettax (2013), in atti tan-Nutar Dott. Mary magħrufa bħala Mariella
Mizzi, liema kuntratt qiegħed jiġi anness u mmarkat bħala
Dokument B;
Illi l-partijiet minn dan iż-żwieġ ma kellhomx ulied;
Illi r-rikorrenti jaf li ma hemm ebda prospett raġonevoli għal
rikonċiljazzjoni bejniethom.
Illi għaddew oltre erba’ snin mid-data tas-separazzjoni bejn ilpartijiet, u ma hemm ebda prospett raġonevoli għal rikonċiljazzjoni
bejniethom.
Illi jikkonkoru 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 tiegħu ma’ Rita Delmar hu maħlul u li l-partijiet
huma divorzjati għall-effetti kollha tal-liġi;
2. Tordna lir-Reġistratur tal-Qorti sabiex, fi żmien imħolli għal
daqshekk minn din il-Qorti, javża lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku
bid-divorzju tal-partijiet biex dan jkun reġistrat fir-Reġistru Pubbliku.

Rat ir-risposta ġuramentata tal-intimata li permezz tagħha esponiet:
1. Illi l-esponenti tikkonferma l-fatti kif esposti mir-rikorrent fir-rikors
ġuramentat tiegħu.
2. Illi tirrileva wkoll li ma hemm l-ebda prospett ta’ rikonċiljazzjoni.
3. Illi l-esponenti m’għandha l-ebda oġġezzjoni li tiġi pronunzjata ddivorzju bejnha u bejn żewġha r-rikorrent.
4. Illi minkejja dan l-esponenti tirrileva li l-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri
ikunu a karigu esklussiv tar-rikorrent.
Salv eċċezzjonijiet ulterjuri hekk kif premessi skont il-liġi u bl-ispejjeż.
Rat id-dokumenti li ġew esebiti;
Rat id-digriet tagħha tal-25 ta’ Lulju, 2019;
Rat ir-risposta tal-intimata;

Rat l-Artikolu 66 B tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta’ Malta;
Rat l-atti kollha;
Ikkunsidrat :
Illi il-Qorti rat illi ir-rikorrenti irnexxielu jissodisfa ir-rekwiziti kollha
meħtieġa mill-Liġi sabiex żwieġ jiġi maħlul u dana peress illi ipprova illi ilpartijiet ilhom legalment separati mill-10 ta’ Ottubru, 2013;
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 takkorcja t-terminu tal-appell għal erbat ijiem.

