QORTI TAL-MAĠISTRATI (GĦAWDEX)
ĠURISDIZZJONI SUPERJURI
SEZZJONI FAMILJA
Maġistrat Dr. Monica Vella LL.D., M.Jur

Rikors Ġuramentat numru 19/2019MV
fl-ismijiet:

AB

vs

CD

Illum, 29 ta’ Jannar 2020

Il-Qorti,
Rat ir-rikors ġuramentat tal-attriċi preżentat u maħluf minnha stess li
jgħid hekk:

Paġna 1

1. Illi l-partijiet iżżewġu lil xulxin fl-għaxra (10) ta’ April tassena elfejn u għaxra (2010) u liema żwieġ ġie reġistrat firReġistru Pubbliku ta’ Għawdex bin-numru tmienja tal-elfejn
u għaxra (8/2010) u li kopja taċ-ċertifikat taż-żwieġ qed tiġi
annessa bħala Dokument ‘A’;
2. Illi minn dan iż-żwieġ kellhom żewġ ulied EF u GH illi ittnejn huma minorenni u li twieldu fl-għaxra (10) ta’ April tassena elfejn u disgħa (2009) u fit-tlieta u għoxrin (23) ta’ Frar
tas-sena elfejn u erbatax (2014) rispettivament;
3. Illi l-partijiet ilhom separati għal aktar minn erba’ snin. Difatti
huma bdew il-proċeduri ta’ separazzjoni permezz ta’ ittra binnumru sittin tas-sena elfejn u hmistax (60/2015) li ġiet
preżentata quddiem din l-Onorabbli Qorti u liema ittra ġġib
id-data tal-għoxrin (20) ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħmistax
(2015);
4. Illi minkejja li għaddew erba’ (4) snin minn meta r-rikorrenti
AB intavolat l-ittra hawn fuq imsemmija sal-lum il-proċeduri
għadhom fil-fażi tal-medjazzjoni u matul dawn l-aħħar erba’
snin ma kien hemm l-ebda possibilita’ ta’ rikonċiljazzjoni;
5. Illi infatti fil-kors tal-medjazzjoni t-tentattivi huma li jaslu
għal ftehim dwar kif ser tiġi xolta il-komunjoni tal-akkwisti
ta’ bejniethom;
6. Illi ma hemm l-ebda prospett raġjonevoli, jew remot, għal
rikonċiljazzjoni bejn il-partijiet peress li minbarra li ilhom
aktar minn erba’ snin mifruda, illum għandhom ħajja
totalment separata minn xulxin;
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7. Illi l-esponenti tixtieq li jiġi pronunżjat id-divorzju bejn ilpartijiet;
Għaldaqstant l-esponenti AB titlob umilment illi din l-Onorabbli Qorti
jogħġobha:

1. Tippronunzja d-divorzju bejn il-partijiet;
2. Tawtorizza lir-rikorrenti AB sabiex tirreverti għal kunjom
xbubitha ċioe’ omisses;
3. Tordna lir-Reġistratur tal-Qrati sabiex fiż-żmien mogħti lilu
għal daqshekk minn din 1-Onorabbli Qorti javża lid-Direttur
tar-Reġistru Pubbliku bid-divorzju bejn il-partijiet biex dan jiġi
debitament reġistrat fir-Reġistru Pubbliku.

Rat ir-risposta guramentata tal-konvenut preżentata u maħlufa minnu
stess li tgħid hekk:

1. Illi huwa jaqbel mal-premessi tal-attriċi;
2. Illi huwa m’għandu l-ebda oġġezzjoni illi ż-żwieġ tiegħu malattriċi AB jiġi maħlul permezz ta’ divorzju minn dina lOnorabbli Qorti b’dan illi huwa m’għandux ikun responsabbli
għall-ispejjeż involuti;

Salvi eċċezzjonijiet ulterjuri fid-dritt u fil-fatt.

Rat li l-atti tar-rikors promotur, d-digriet u tal-avviż tas-smiegh ġew
debitament notifikati skond il-liġi;
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Rat id–dokumenti eżebiti u l-atti kollha tal-kawża;

Rat l-Artikoli 66A, 66B u 66C tal-Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta;

Ikkunsidrat:

Illi l-attriċi ddikjarat: Illi l-partijiet iżżewġu lil xulxin fl-għaxra (10) ta’
April tas-sena elfejn u għaxra (2010); Illi dan iż-żwieġ ma irnexxiex;
Illi ma hemm l-ebda prospett raġonevoli ta’ rikonċiljazzjoni bejn ilpartijiet peress li ilhom għal aktar minn erba’ snin separati de facto u ttnejn qed jgħixu ħajja għalihom u illi ma hemm’x pendenzi ta’
manteniment bejn il-partijiet.

Rat l-Artikoli 66A u 66B tal-Kapitolu 16 tal-Liġijiet ta’ Malta fejn
jingħad:
66A. (1) Kull wieħed u waħda mill-miżżewġin ikollu l-jedd illi
jitlob id-divorzju jew il-ħall taż-żwieġ skont kif inhu maħsub f’dan
is-Sub-Titolu. Ma jkunx meħtieg illi qabel ma jiġi mitlub iddivorzju, il-miżżewġin ikunu infirdu minn xulxin b’kuntratt jew
b’sentenza. [...]
66B. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta’ dan l-artikolu,
id-divorzju ma jistax jingħata ħlief b’talba ta’ żewġ persuni
miżżewġa flimkien jew ta’ waħda minnhom kontra l-oħra, u
sakemm il-qorti tkun sodisfatta li: (a) fid-data li jibdew ilproċeduri ta’ divorzju, il-miżżewġin ikunu għexu mhux flimkien
għal perjodu ta’, jew perjodi li jammontaw għal, mill-inqas erba’
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snin matul il-ħames snin minnufih preċedenti, jew ikunu għaddew
mill-inqas erba’ snin mid-data tas-separazzjoni legali; u (b) ma
hemm l-ebda prospett raġonevoli għal rikonċiljazzjoni bejn
ilmiżżewġin; u (ċ) il-miżżewġin u kull wild tagħhom qed jirċievu
manteniment adegwat, fejn hu dovut, skont iċ-ċirkostanzi
partikolari tagħhom, kif hemm maħsub fl-artikolu 57: Iżda lmiżżewġin jistgħu f’kull żmien jirrinunzjaw għad-dritt tagħhom
ta’ manteniment: [...]

Ikkunsidrat:

Illi jirriżulta sodisfaċentement ppruvat illi l-partijiet kienu
zzewġu fl-għaxra (10) ta’ April tas-sena elfejn u għaxra (2010) u
minn dan iż-żwieġ huma kellhom zewġ ulied;

Illi jirriżulta sodisfaċentament pruvat ukoll illi l-partijiet ilhom
aktar minn erba’ snin ma jgħixux flimkien;

Il-Qorti tqis inoltre li jirriżulta suffiċjentement li ma hemm l-ebda
prospett raġonevoli ta’ rikonċiljazzjoni bejn il-partijiet.

Ghalhekk jirriżulta illi r-rikorrenti irnexxielha tissodisfa irrekwiżiti kollha meħtiega mil-liġi sabiex z-zwieħ jiġi maħlul.

Illi l-partijiet talbu li l-kawża tibqa’ bla taxxa bejn il-partijiet
stante il-mezzi finanzjarji limitati tagħhom.

Paġna 5

Ghal dawn il-motivi, il-Qorti taqta’ u tiddeċiedi billi tilqa’ t-talbiet
tal-attriċi, u tippronunżja il-ħall taz-zwieġ bejn il-partijiet u tordna
lir-Reġistratur tal-Qrati sabiex, fi zmien xahar mil-lum, javza lidDirettur tar-Reġistru Pubbliku bid-divorzju tal-partijiet biex dan jiġi
reġistrat fir-Reġistru Pubbliku. Il-Qorti tordna li l-kawża tibqa’ bla
taxxa bejn il-partijiet.

(ft.) Dr. Monica Vella
Maġistrat

(ft.) Diane Farrugia
Deputat Reġistratur
Vera Kopja
Għar-Reġistratur
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