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Il-Qorti:

Rat ir-rikors tar-rikorrent li permezz tiegħu ippremetta:
1. Illi l-esponenti u l-intimata żżewġu fid-disa’ u għoxrin (29) ta’
Jannar, 1999 (Dokument A). Minn dan iż-żwieġ twieldu D u E, illum
maġġorenni.

2. Illi l-partijiet isseparaw legalment fid-9 ta’ Ġunju, 2005, in forza ta’
kuntratt in atti n-Nutar Dottor Erika Vella (Dokument B).
Minn meta sseparaw legalment il-partijiet qatt ma reġgħu għexu
flimkien u ma teżisti l-ebda possibilita’ ta’ rikonċiljazzjoni
bejniethom.
Sadanittant dak li ġie pattwit skond il-kuntratt ta’ separazzjoni li
sarkif ingħad baqa’ jiġi rispettat.
3. Illi jeżistu l-kondizzjonijiet għall-ksib tad-divorzju bejn il-partijiet.
Talab lill-intimata tgħid għaliex din il-Qorti m’għandhiex:
1. Tippronunzja l-ħall taż-żwieġ ċelebrat fid-29 ta’ Jannar, 1999, kif
jingħad skond il-liġi.
2. Tordna li ssir ir-reġistrazzjoni tal-istess pronunzjament tagħha.
Rat id-dokumenti li ġew esebiti;
Rat id-digriet tagħha tat-18 ta’ Settembru, 2019;
Rat illi l-intimata fuq domanda tal-Qorti wiegbet li m’ghandha l-ebda
oggezzjoni li jintlaqghu 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 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 sa mis-7 ta’ Ottubru, 2005;

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.

