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A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fit-8 ta’ Marzu, 2007 li
permezz tiegħu l-attur espona bir-rispett:
1.
Illi l-esponenti żżewweġ lil B fid-disgħa u
għoxrin (29) ta’ Novembru tas-sena elf disa’ mija u tnejn u
tmenin (1982), fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan u dan kif
jirriżulta mill-anness dokument markat Dok. “A”.
2.
Illi dan iż-żwieġ huwa null u bla effett peress li
l-kunsens tal-partijiet kien vizzjat b’difett serju ta’
Pagna 1 minn 5
Qrati tal-Gustizzja

Kopja Informali ta' Sentenza

diskrezzjoni ta’ ġudizzju fuq il-ħajja miżżewġa, jew fuq iddrittijiet u obbligi essenzjali tal-ħajja miżżewġa, jew stante
li kien hemm anomalija psikoloġika serja li għamlitha
impossibbli għall-kontendenti li jwettqu l-obbligi essenzjali
taż-żwieġ.
3.
Illi dan iż-żwieġ huwa null u bla
illi l-kunsens tal-partijiet inkiseb bl-esklużjoni
żwieġ innifsu jew ta’ xi wieħed jew aktar
essenzjali tal-ħajja miżżewġa jew tad-dritt
żwieġ.

effett peress
pożittiva tażmill-elementi
għal-att taż-

4.
Illi dan iż-żwieġ huwa null u bla effett peress
illi l-kunsens tal-partijiet inkiseb b’qerq dwar xi kwalita’ talparti l-oħra li tista’ tfixkel serjament il-ħajja miżżewġa.
5.
Illi dan iż-żwieġ huwa null u bla effett peress
illi l-konvenut ma kellux fiż-żmien li sar iż-żwieġ setgħat
intellettwali jew ta’ riedha biżżejjed biex jinħoloq kunsens
għaż-żwieġ.
6.
Illi għalhekk l-imsemmi żwieġ huwa null u bla
effett ai termini ta’ l-artikolu 19 (1) (c), (d), (f) u (h) talKapitolu 255 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Għaldaqstant, tgħid il-konvenuta għar-raġunijiet premessi
għaliex m’għandhiex din l-Onorabbli Qorti, prevja kull
dikjarazzjoni neċessarja u mogħtija l-provvedimenti
opportuni:
1.
Tiddikjara u tiddeċiedi li ż-żwieġ kuntrattat bejn
il-kontendenti fid-disgħa u għoxrin (29) ta’ Novembru tassena elf, disa’ mija tnejn u tmenin (1982), huwa null u

mingħajr effett legali ai termini ta’ l-artikolu 19 subartikolu
(1) paragrafi (c), (d), (f) u (h) ta’ l-Att XXXVII ta’ l-1975
dwar iż-Żwieġ (Kapitolu 255).
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2.
Konsegwentement tordna li
reġistrata fuq l-att taż-Żwieġ relattiv.

din

in-nullita’

tiġi

Bl-ispejjeż kontra l-konvenuta li tibqa’ nġunta minn issa
għas-subizzjoni.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat illi l-konvenuta ma ppreżentatx risposta għalkemm
debitament notifikata u għalhekk hija kontumaċji skond illiġi.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavits ta’ l-attur.
Rat il-verbal tas-seduta tal-15 ta’ Ġunju, 2007 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attur qed jitlob l-annullament taż-żwieġ kontrattat bejn
il-partijiet fl-1982 a bażi ta’ l-artiklu 19 (1) (ċ) (d) (f) u (h)
tal-Kap. 255 tal-Liġijiet ta’ Malta. Il-konvenuta kif ġia’
ingħad hija kontumaċji 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 iżżwieġ u meta jkollhom sieħba jew sieħeb

ieħor jerġgħu jakkwistaw malajr din id-diskrezzjoni u jsiru
maturi. Fejn jirriżultaw verament raġunijiet għallannullament tiegħu l-istess żwieġ għandu jiġi annullat
pero’ dan ma għandux ikun sabiex jiġu akkomodati lPagna 3 minn 5
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kapriċċi ta’ dak jew l-ieħor. Għalhekk il-kawżali għallannullament għandha tirriżulta ċara u mingħajr dubbju.”
(Anna Tonna vs Alexander Tonna deċiża mill-Qorti ta’ lAppell fis-6 ta’ Novembru, 1991). Dan japplika anke f’każ
ta’ ammissjoni u għalhekk multo magis meta l-konvenuta
hija kontumaċji.
L-artikli ċitati mill-attur jirrigwardjaw;
19 (1) (ċ) – il-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.
19 (1) (h) – li l-konvenut ma kellux setgħat intelletwali jew
ta’ rieda biżżejjed biex joħloq kunsens għaż-żwieġ;
Il-Qorti hija tal-fehma li mill-provi li tressqu jidher ċar li żżwieġ bejn il-partijiet kien kundannat li jfalli. L-attur ex
admissis jgħid li hu qatt ma kellu fehma li ż-żwieġ huwa xi
ħaġa dejjiema iżda passaġġa. Jidher ben ċar mill-kontenut
tal-affidavit tiegħu li huwa ma kellux rieda biżżejjed biex
ikollu kunsens neċessarju għaż-żwieġ. Ma jidher ebda
addebitu pero’ fir-rigward tal-konvenuta.

Għal dawn il-mottivi l-Qorti tilqa’ t-talba ta’ l-attur u
tiddikjara null iż-żwieġ bejn il-kontendenti kontrattat
fid-29 ta’ Novembru, 1982. L-ispejjeż ikunu a kariku ta’
l-attur.
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Moqrija.

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