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MALTA

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

Seduta tat-23 ta' Marzu, 2007
Citazzjoni Numru. 198/2006

A
-vsB.

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fid-19 ta’ Ġunju, 2006
li permezz tiegħu l-attriċi esponiet bir-rispett:

1.
Illi r-rikorrenti, bint omissis, imwielda Pieta’ u
residenti Sliema, detentriċi tal-karta ta’ l-identita’ binPagna 1 minn 5
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numru XXXX kienet iltaqgħet ma’ ċertu B fil-bidu tas-sena
2003;
2.
Illi B kien mgħaġġel biex jiżżewweġ, u fuq
insistenza min-naħa tiegħu u wegħdi min-naħa tiegħu li ħa
jirregalaha b’ħafna rigali u ġojjelli, huma kienu żżewġu
nhar id-29 t’April tas-sena 2003 ġewwa l-bini tar-Reġistru
Pubbliku, Valletta;
3.
Illi mid-data taż-żwieġ sal-ġurnata tal-lum, millwegħdi tar-raġel ma seħħ xejn, qatt ma kien hemm
koabitazzjoni, għalkemm sa Ottubru tas-sena 2005, hija
kemm-il darba ltaqgħet miegħu;
4.
Illi fil-fatt, ma kienx hemm relazzjonijiet
sesswali bejn l-esponenti kemm qabel kif ukoll wara żżwieġ qatt;
5.
Illi f’Ottubru 2005, huwa kien qalilha li kellu
jmur lejn is-Sirja biex jara lill-ġenituri tiegħu, pero’ minn
dak iż-żmien ‘l hawn huwa ma reġax irritorna lejn Malta;
6.
Illi l-kunsens tal-kontendenti huwa vvizjat u
dan għaliex il-kunsens min-naħa ta’ l-esponenti ġie
miksub b’qerq dwar kwalitajiet ta’ żewġha u dan ai termini
ta’ Artikolu 19 (1) (c) tal-Kap 255 tal-Liġijiet ta’ Malta;
7.
Illi l-kunsens huwa vvizzjat għaliex inkiseb blesklużjoni posittiva taż-żwieġ innifsu ai termini ta’ Artikolu
19 (1) (f) tal-Kap 255 tal-Liġijiet ta’ Malta;
8.
Illi l-kunsens huwa vvizzjat ukoll għaliex ġie
marbut ma’ kundizzjoni li tirreferi għall-futur u dan ai
termini ta’ Artikolu 19 (1) (g) tal-Kap 255 tal-Liġijiet ta’
Malta;

9.

Illi di piu’ iż-żwieġ qatt ma ġie kkunsmat;
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10.
Illi dan ifisser illi ż-żwieġ kuntrattat bejn ilkontendenti huwa null u bla effett għall-finijiet u l-effetti
kollha tal-Liġi;
11.
Għaldaqstant u in vista tas-suespost, lesponenti titlob umilment li din l-Onorabbli Qorti
jogħġobha tiddikjara null u bla effett għall-finijiet u effetti
kollha tal-liġi ż-żwieġ kontrattat bejn il-kontendenti.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fil-11 ta’
Settembru, 2006 li permezz tagħha l-konvenuti kuraturi
deputati esponew bir-rispett;
1.
Illi f’dan l-istadju huma m’humiex edotti millfatti tal-kawża, iżda jirriservaw li jippresentaw risposta
ulterjuri meta u jekk jirnexxielhom jikkomunikaw malassenti minnhom rappresentat.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavits ta’ l-attriċi u ta’ ohrajn.
Rat il-verbal tas-seduta tas-16 ta’ Frar, 2007 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attriċi qed titlob l-annullament taż-żwieġ kontrattat
bejn il-partijiet fid-29 ta’ April, 2003 a bażi tal-artiklu 19 (1)
(ċ), (f) u (g) tal-Kap 255 tal-Liġijiet ta’ Malta. Il-konvenuti
nomine ma ppresentawx provi għaliex ma rnexxielhomx
jagħmlu kuntatt

mal-assenti iżda kif dejjem irritenew il-Qrati Maltin;
“F’materja ta’ żwieġ illi huwa ta’ ordni pubbliku, ma tistax
tagħmilha daqshekk faċli li parti tirrepeti kliem il-liġi u lparti l-oħra tammetti u b’hekk jirrendu ż-żwieġ annullabbli
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bl-iktar mod faċli u espedjenti. Hawn ma aħniex fil-kamp
ta’ kreditu likwidu jew responsabilita’ ta’ xi kolliżjoni imma
f’kamp l-iktar delikat u serju u l-Qorti ma tistax tħalli nies li
kappriċċożament wara xi żmien ta’ żwieġ jiddeċiedu illi
kellhom nuqqas ta’ diskrezzjoni fuq iż-żwieġ u meta
jkollhom sieħba jew sieħeb ieħor jerġgħu jakkwistaw
malajr din id-diskrezzjoni u jsiru maturi. Fejn jirriżultaw
verament raġunijiet għall-annullament tiegħu l-istess
żwieġ għandu jiġi annullat pero’ dan ma għandux ikun
sabiex jiġu akkomodati l-kapriċċi ta’ dak jew l-ieħor.
Għalhekk il-kawżali għall-annullament għandha tirriżulta
ċara u mingħajr dubbju.” (Anna Tonna vs Alexander
Tonna deċiża mill-Qorti ta’ l-Appell fis-6 ta’ Novembru,
1991). Dan japplika anke f’każ ta’ ammissjoni iżda japplika
iżjed f’każ fejn il-konvenut hu rappresentat minn kuraturi
illi ppresentaw l-eċċezzjonijiet tagħhom sija pure filkuntest li ma għamlux kuntratt miegħu għaliex ma hemmx
indikazzjoni fejn jinsab.
L-artikli ċitati mill-attriċi jirrigwardjaw;
19 (1) (ċ) – il-kunsens inkiseb b’qerq dwar il-kwalita’ talparti l-oħra li mix-xorta tiegħu jista’ jfixkel serjament il-ħajja
miżżewġa;
19 (1) (f) – li l-kunsens ta’ xi parti jkun inkiseb b’esklużjoni
pożittiva taż-żwieġ jew xi element essenzjali tiegħu, jew
tad-dritt għall-att taż-żwieġ;
19 (1) (ġ) – illi l-kunsens kien marbut ma’ kondizzjoni illi
tirreferi għall-futur.
Il-Qorti hija tal-fehma illi l-konvenut iżżewweġ bl-iskop
uniku li jkollu l-opportunita’ illi jibqa’ Malta. Anzi għandha

konvinzjoni li dan kien żwieġ ta’ konvenjenza li llum huwa
wkoll konsidrat reat. Infatti l-partijiet ma għexux flimkien u
hu l-attriċi lanqas biss qatt ma ltaqa’ mal-konvenut.
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Għalhekk hemm lok li ż-żwieġ ikun dikjarat null ai termini
tas-subinċiżi (ċ) u (f) imsemmija.
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tilqa’ t-talba attriċi u
tiddikjara null iż-żwieġ bejn il-kontendenti kontrattat
fid-29 ta’ April, 2003. L-ispejjeż ikunu bla taxxa bejn ilpartijiet iżda l-attriċi għandha tħallas proviżorjament lispejjeż u drittijiet tal-kuraturi.

Moqrija.

< Sentenza Finali >
---------------------------------TMIEM---------------------------------
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