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A
-vsB

Il-Qorti;
Rat iċ-ċitazzjoni ppreżentata fis-6 ta’ Jannar, 2006 li
permezz tagħha l-attur espona bir-rispett:
Illi l-kontendenti żżewġu nhar it-8 ta’ Mejju, 1998
(Ċertifikat taż-żwieġ hawn anness u mmarkat Dok. ‘HZ1’).
Illi miż-żwieġ ma twildux tfal.
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U illi l-istess żwieġ kien ivvizzjat stante li l-konvenut
irrifjuta li jikkonsma l-istess żwieġ u l-isess kontendenti
qattgħu ftit żmien biss jgħixu flimkien wara ż-żwieġ
tagħhom.
U illi għalhekk iż-żwieġ għandu jiġi dikjarat null u bla effett
għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi.
Tgħid għalhekk il-konvenuta għaliex m’għandhiex dina lOnorabbli Qorti:
(1)
Tiddikjara null u bla effett għall-finijiet u effetti
kollha tal-liġi ż-żwieġ ta’ bejn il-kontendenti ai termini ta’ lArtikolu 19A tal-Kapitolu 255 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Bl-ispejjeż kontra l-konvenut li minn issa qiegħed jiġi
nġunt in subizzjoni.
Rat id-dikjarazzjoni ta’ l-attriċi maħlufa u l-lista tax-xhieda.
Rat illi l-konvenut ippreżenta nota ta’ ammissjoni.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavit ta’ l-attriċi u ta’ oħtha.
Rat il-verbal tas-seduta tal-15 ta’ Mejju, 2007 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attriċi qed titlob l-annullament taż-żwieġ kontrattat
bejn il-partijiet fit-8 ta’ Mejju, 1998 a bażi ta’ l-Artiklu 19 (A)
tal-Kapitl 255 tal-Liġijiet ta’ Malta. Il-konvenut kif ġia’
ngħad ikkonferma dak li qalet l-attriċi.
Kif pero’ dejjem irritenew il-Qrati Maltin; “F’materja ta’
żwieġ
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illi huwa ta’ ordni pubbliku, ma tistax tagħmilha daqshekk
faċli li parti tirrepeti kliem il-liġi u l-parti l-oħra tammetti u
b’hekk jirrendu ż-żwieġ annullabbli 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).
L-artikli ċitati mill-attriċi jirrigwardja n-nuqqas da parti talkonvenut li jikkonsma ż-żwieġ. Jidher ċar li dan kien żwieġ
ta’ konvenjenza għaliex il-partijiet lanqas biss għexu
flimkien wara li ġie ċelebrat iż-żwieġ u l-Qorti kienet
tipprovdi ulterjorment kieku ż-żwieġ ġie ċelebrat taħt l-Att
IX ta’ l-2004 li rrenda reat tali żwieġ.
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tilqa’ t-talba attriċi u
tiddikjara null iż-żwieġ kontrattat bejn il-partijiet fit-8
ta’ Mejju, 1998. L-ispejjeż ikunu mingħajr taxxa.

Moqrija.
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