Kopja Informali ta' Sentenza

MALTA

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

Seduta ta' l-20 ta' Gunju, 2008
Citazzjoni Numru. 25/2008

A
-vsB

Il-Qorti;
Rat ir-rikors ġuramentat ippreżentat fl-24 ta’ Jannar, 2008
li permezz tiegħu l-attriċi esponiet bir-rispett:
1.
Illi l-kontendenti żżewġu fit-30 ta’ Marzu tassena 1997, skond ma jirriżulta miċ-ċertifikat taż-żwieġ li
qiegħed jiġi anness u mmarkat bħala Dokument ‘A’.
2.

Illi minn dan iż-żwieġ ma twildux tfal.
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3.
Illi l-kontendenti huma legalment separati minn
xulxin permezz ta’ kuntratt ta’ separazzjoni konsenswali flatti tan-Nutar Dottor Remigio Zammit Pace datat 23 ta’
Lulju tas-sena 2002.
4.
Illi l-kunsens tar-rikorrenti għal dan iż-żwieġ
kien vizzjat peress illi nkiseb b’qerq dwar xi kwalita’ ta’ lintimat li mix-xorta tagħha fixklet serjament il-ħajja
miżżewġa.
5.
Illi dan iż-żwieġ huwa null peress illi l-intimat
huwa impotenti, liema impotenza hija waħda relattiva u
kienet teżisti minn qabel iż-żwieġ.
6.
Illi għalhekk l-imsemmi żwieġ huwa null u bla
effett ai termini ta’ l-Artiklu 19 (c) u (e) ta’ l-Att XXXVII ta’ l1975 (Kapitlu 255 tal-liġijiet ta’ Malta) li jirregola żżwiġijiet.
Jgħid għalhekk l-intimat għaliex għar-raġunijiet premessi
din l-Onorabbli Qorti m’għandhiex:
1.
Tiddikjara u tiddeċiedi li ż-żwieġ ikkuntrattat bejn ilkontendenti fit-30 ta’ Marzu tas-sena 1997 huwa null u bla
effett għar-raġunijiet fuq premessi u skond iddisposizzjonijiet ta’ l-Artiklu 19 (c) u (e) ta’ l-Att XXXVII ta’
l-1975 (Kapitlu 255 tal-liġijiet ta’ Malta) li jirregola żżwiġijiet.
Bl-ispejjeż kontra l-intimat li hu minn issa nġunt għassubizzjoni.
Rat il-lista tax-xhieda.
Rat illi l-konvenut debitament notifikat baqa’ ma
ppreżentax risposta ġuramentata u għalhekk huwa
kontumaċi skond il-liġi.
Rat l-atti proċesswali.
Rat l-affidavit ta’ l-attriċi.
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Rat il-verbal tas-seduta tat-23 ta’ Mejju, 2008 illi permezz
tiegħu l-kawża tħalliet għas-sentenza.
Ikkunsidrat;
Illi l-attriċi qegħda titlob l-annullament taż-żwieġ kontrattat
bejn il-partijiet fit-30 ta’ Marzu, 1997 a bażi ta’ l-Artiklu
19(1) (c) u (e) tal-Kapitlu 255 tal-Liġijiet ta’ Malta. Ilkonvenut baqa’ kontumaċi, iżda meta xehed quddiem ilQorti kkonferma dak illi qalet l-attriċi fl-affidavit tagħha u
għalhekk aderixxa mat-talba; iżda kif dejjem irritenew ilQrati 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
responsabbilta’ 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 għallannullament tiegħu l-istess żwieġ għandu jiġi annullat
pero’ dan ma għandux ikun sabiex jiġu akkomodati lkapriċċi ta’ dak jew l-ieħor. Għalhekk il-kawżali għallannullament għandha tirriżulta ċara u mingħajr dubju.”
(Anna Tonna vs Alexander Tonna deċiża mill-Qorti ta’ lAppell fis-6 ta’ Novembru, 1991).
L-artikli ċitati mill-attriċi jirrigwardaw:
19 (1) (c) – qerq dwar il-kwalita’ tal-parti l-oħra;
19 (1) (e) – impotenza relattiva.
Mill-provi ma jibqa’ ebda dubju li t-talba attriċi hija
ġustifikata u għandha tiġi kkonfermata. Il-Qorti tapprezza
l-fatt illi l-konvenut kellu kuraġġ biżżejjed jikkonferma
quddiem il-Qorti huwa kellu diffikulta’ li jkollu relazzjoni
intima ma’ l-attriċi u huwa ċert li ħadd ma jasal biex
jagħmel dan jekk ma jkunx minnu. Ma hemmx lok
għalhekk li wieħed jissofferma fuq id-dettalji li huma ta’
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natura intima u m’huwiex xieraq li jiġu pubblikati
f’sentenza, pero’ jirriżulta ċar li l-konvenut kien affett minn
impotenza relattiva.
Għal dawn il-motivi l-Qorti tilqa’ t-talba attriċi u
tiddikjara null iż-żwieġ bejn il-partijiet li sar fit-30 ta’
Marzu, 1997. L-ispejjeż ikunu a kariku tal-konvenut.
Moqrija.
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