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A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fil-25 ta’ Ottubru,
2006 li permezz tiegħu l-attriċi esponiet bir-rispett:
1.
Illi l-fatti
personalment.

hawn

taħt

dikjarati

tafhom

hi

2.
Illi hija żżewġet lill-infimat fir-Reġistru Pubbliku
fis-7 ta’ Frar, 2000 (ċertifikat taż-żwieġ anness flinkartament Dok. “A”).
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3.
Illi hija żżewġet lill-intimat mhux għax
verament riedet li tiżżewġu, iżda biss sabiex bis-saħħa
taż-żwieġ ta’ bejniethom, l-intimat ikun jista’ jakkwista ċċittaddinanza Maltija u jgħix Malta mingħajr problemi.
4.
Illi fil-fatt, wara li żżewġu, il-partijiet qatt ma
għexu flimkien, u r-rikorrenti u l-intimat telqu għal rashom.
5.
Illi għalhekk iż-żwieġ ċelebrat bejn ilkontendenti fis-7 ta’ Frar, 2000 huwa null u bla effett
peress illi l-kunsens tagħhom kien vizzjat b’difett serju ta’
diskrezzjoni ta’ ġudizzju fuq il-ħajja miżżewġa, jew fuq iddrittijiet u dmirijiet essenzjali tal-ħajja miżżewġa.
6.
Illi għalhekk ukoll iż-żwieġ ċelebrat bejn ilkontendenti huwa null u bla effett stante li l-kunsens talpartijiet inkiseb b’esklużjoni pożittiva taż-żwieġ innifsu jew
ta’ xi element wieħed jew aktar mill-elementi essenzjali
tal-ħajja miżżewġa, jew tad-dritt għall-att taż-żwieġ.
Għaldaqstant u in vista tal-premess l-esponenti umilment
titlob illi dina l-Onorabbli Qorti jogħġobha tiddikjara:
1.
Illi ż-żwieġ ta’ bejn il-kontendenti ċelebrat fis-7
ta’ Frar, 2000 huwa null u bla effett ai termini ta’ l-artikoli
19 (1) (d) u (f) tal-Kapitolu 255 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Bl-ispejjeż kontra l-intimat inġunt in subizzjoni.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat ir-risposta ġuramentata ppreżentata fit-12 ta’ Frar,
2007 li permezz tagħha l-konvenut nomine eċċepixxa;

1.
Illi l-esponeni m’humiex edotti mill-fatti u meta
jkunu jafu bil-fatt jirriservaw minn issa sabiex jippreżentaw
risposta ulterjuri.
2.
Illi di piu’ r-rikorrenti trid tiddikjara, jekk taf, fejn
jinsab l-intimat B l-indirizz tiegħu.
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Rat il-lista tax-xhieda.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavits ta’ l-attriċi u ta’ ommha.
Rat il-verbal tas-seduta ta’ l-14 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 fis-7 ta’ Frar, 2000 a bażi ta’ l-Artiklu 19 (1)
(d) u (f) tal-Kapitlu 255 tal-Liġijiet ta’ Malta. Il-konvenut
nomine ma kienx f’pożizzjoni li jressaq provi. Naturalment
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
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’ lAppell fis-6 ta’ Novembru, 1991). Dan japplika anke f’każ
ta’ ammissjoni.
L-artikli ċitati mill-attriċi jirrigwardjaw:
19 (1) (d) – vizzju tal-kunsens ta’ xi parti li jkun b’difett
serju ta’ diskrezzjoni fuq il-ħajja miżżewġa jew fuq idPagna 3 minn 4
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drittijiet 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 illi mill-provi li tressqu li huma
verosimili l-versjoni ta’ l-attriċi ta’ ommha u cioe’ li lkonvenut li huwa Eġizzjan kien iżżewweġ sempliċement
biex ikun jista’ jibqa’ jgħix Malta u l-attriċi kienet taf b’dan.
Kieku ż-żwieġ sar wara l-2004 kien ikun hemm l-estremi
ta’ reat. Barra minn dan l-attriċi fiż-żmien in kwistjoni
kellha problema tad-droga u fil-fatt kienet tħallset Lm1,500
biex tersaq għaż-żwieġ. Wara li ġie ċelebrat iż-żwieġ
kulħadd mar għal rasu. Omm l-attriċi saret taf b’dan meta
sabet iċ-ċertifikat taż-żwieġ ta’ bintha fil-karozza tagħha.
Għalhekk tirriżulta l-kawżali taħt is-sub-inċiż (d) imsemmi.
Għal dawn il-mottivi l-Qorti tilqa’ t-talba ta’ l-attriċi u
tiddikjara null iż-żwieġ bejn il-kontendenti kontrattat
fis-7 ta’ Frar, 2000. L-ispejjeż ikunu bla taxxa bejn ilpartijiet.
Moqrija.
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