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MALTA

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

Seduta tas-6 ta' Lulju, 2007
Citazzjoni Numru. 14/2007

A
-vsKuraturi Deputati.

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fit-12 ta’ Jannar, 2007
li permezz tiegħu l-attriċi esponiet bir-rispett:

1.
Illi l-attriċi u l-konvenut B iżżewġu fil-11 ta’
Novembru, 2003, kif jirriżulta miċ-ċertifikat hawn anness u
mmarkat bħala Dok. “A”;
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2.
Illi l-kunsens ta’ l-attriċi għaż-żwieġ imsemmi
nkiseb b’qerq dwar kwalita’ tal-konvenut li mix-xorta
tagħha fixklet serjament il-ħajja miżżewġa kif ser jiġi
ppruvat waqt it-trattazzjoni tal-kawża;
3.
Illi
l-kunsens
tal-konvenut
għaż-żwieġ
imsemmi kien vizzjat b’difett serju ta’ diskrezzjoni ta’
ġudizzju fuq il-ħajja miżżewġa, jew fuq id-drittijiet u ddmirijiet essenzjali tiegħu li, kif ukoll kif ser jiġi ppruvat
waqt it-trattazzjoni tal-kawża, għamlitha impossibbli għallistess konvenut li jaqdi l-obbligazzjonijiet essenzjali tażżwieġ;
4.
Illi l-kunsens tal-partijiet inkiseb bl-esklużjoni
pożittiva taż-żwieġ innifsu, jew ta’ element essenzjali talħajja miżżewġa, jew tad-dritt għall-att taż-żwieġ;
5.
Illi għalhekk iż-żwieġ bejn il-partijiet kien null u
invalidu fil-liġi;
6.
Illi l-esponenti taf personalment bil-fatti kollha
dikjarati u debiament enumerati;
Għaldaqstant, għar-raġunijiet hawn premessi l-attriċi
umilment titlob li din l-Onorabbli Qorti:
1.
Tiddeċiedi u tiddikjara li ż-żwieġ bejn ilkontendenti ċċelebrat fil-11 ta’ Novembru, 2003, kien null
u invalidu għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi u dan ai
termini ta’ l-Artikolu 19 (1) tal-Kap. 255 tal-Liġijiet ta’ Malta
b’mod ġenerali, u b’mod speċifiku a tenur talprovvedimenti tal-paragrafi (a), (b), (c), (d) u (f) ta’ l-istess
Artikolu 19 (1) tal-Kap. 255 tal-Liġijiet ta’ Malta, u
għalhekk tordna li ssir l-annotazzjoni opportuna fl-Att tażŻwieġ relattiv.

Bl-ispejjeż kontra l-konvenut li jibqa’ minn issa nġunt
għas-subizzjoni tiegħu.
Rat il-lista tax-xhieda.
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Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fit-23 ta’ April,
2007 li permezz tagħha l-Kuraturi Deputati l-Av. Mark M.
Busuttil u l-P.L. Hilda Ellul Mercer esponew bir-rispett u
bil-ġurament tagħhom ikkonfermaw:
1.
Illi l-esponenti m’humiex edotti mill-fatti u qed
jirriżervaw id-dritt li jippreżentaw risposta motivata fi stadju
ulterjuri.
Salv eċċezzjonijiet oħra.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavits ta’ l-attriċi u ta’ omissis.
Rat il-verbal tas-seduta tal-21 ta’ Ġunju, 2007 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attriċi qed titlob l-annullament taż-żwieġ kontrattat
bejn il-partijiet fl-2003 a bażi ta’ l-artiklu 19 (1) (a) (b) (c)
(d) u (f) tal-Kap. 255 tal-Liġijiet ta’ Malta. Il-konvenuti
nomine ma rnexxilhomx jagħmlu kuntatt mal-konvenut u
għalhekk ma kinux f’pożizzjoni li jressqu provi, 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 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
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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 u għalhekk
multo magis meta l-konvenut hu rappresentat minn
kuraturi bħall-każ preżenti.
L-artikoli ċitati mill-attriċi jirrigwardjaw;
19 (1) (c) – l-kunsens hu vizzjat minħabba qerq dwar ilkwalita’ tal-parti l-oħra;
19 (1) (d) – vizzju tal-kunsens ta’ xi parti li jkun b’difett
serju ta’ diskrezzjoni fuq il-ħajja miżżewġa jew fuq iddrittijiet u dmirijiet essenzjali tagħha jew b’anomalija serja
psikoloġika li tagħmilha impossibbli li dik il-parti taqdi lobbligazzjonijiet essenzjali taż-żwieġ;
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.
Il-Qorti hija tal-fehma li mill-provi li tressqu jidher ċar li lattriċi ġiet imqarrqa dwar il-kwalita’ tal-konvenut li ma
qalilhiex li kellu problema tax-xorb u li kellu fedina penali
mimlija reati kommessi f’pajjiżu. Għalhekk iż-żwieġ millewwel ikkrolla u l-attriċi kellha tgħaddi minn diversi
tribulazzjonijiet, kif spjegat minnha stess. Forsi t-tort li
kellha kien li għaġġlet iżżejjed biex iżżewġet wara ftit xhur
li kienet taf lill-konvenut.
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tilqa’ t-talba ta’ l-attriċi u
tiddikjara null iż-żwieġ bejn il-kontendenti kontrattat
fil-11 ta’ Novembru, 2003. L-ispejjeż ikunu a kariku talkonvenut iżda l-attriċi għandha tħallas provisorjament
l-ispejjeż u d-drittijiet tal-kuraturi.
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Moqrija.

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