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Il-Qorti:
Rat ir-rikors għal ħruġ ta’ Mandat ta’ Inibizzjoni prezentat fl-14 ta’ Mejju 2019;
Rat ir-risposta għall-istess fejn il-kuraturi ressqu l-lanjanza illi dan ir-rikors kellu jiġi
presenta primarjament quddiem il-Qorti tal-Appell in kwantu l-ewwel sentenza issa hija
pendenti għal deċiżjoni minn din il-Qorti. Talbu ukoll ir-rikuza ta’ l-imħallef sedenti n
kwantu kienet din il-Qorti kif preseduta li ddeċidiet il-mertu ta’ l-ewwel sentenza
appellata.
Ikkunsidrat
Illi fl-ewwel lok minn imkien ma jirriżulta illi din il-Qorti fil-kompetenza tagħha ta’
Prim’Awla hija miżmuma milli tiddeċidi dan il-mandat. Il-mandat qed isir in kawtela
ta’ somma dedotta fis-sentenza appellata - frankament tkun jew ma tkunx din il-Qorti li
tikkunsidra dan ma jkollu ebda effett fuq il-mandat. F’dawn il-proċeduri l-Qorti mhux
mistiedna biex tezamina ebda mertu, tqies biss jekk hemmx jedd prima facie, jekk dan
il-jedd hux se jsoffri pregudizzju rreparabbli jekk mhux kawtelat, sic et simplicitur.

Il-kawtela hija ta’ somma pretiża u ġia likwidata b’sentenza, għalhekk qed jintalab iżżamma tal-bejgħ jew assenjazzjoni tal-propjeta tad-debitur in kwantu l-uniku assi
tiegħu, biex l-istess ġudizzju jekk ikkonfermat ikun jista jiġi sodisfatt. Għalhekk din
il-Qorti kif adita tista faċilment tiżen dan sa bażi ta’ prima facie kif mitlub minnha flrtikoli 873 et seq tal-Kap 12.
Fuq l-istess binarju l-anqas ir-rikuża ma ssib raġuni f’dan ir-rigward. Fil-fatt għalkemm
huwa bla dubju li kienet din il-Qorti li eżaminat u ddeċidiet fuq il-mertu, llum dan huwa
konstatat f’sentenza taha min taha.
Sentenza anke jekk suġġetta għal appell ma tistax tiġi njorata u l-kreditur għandu kull
dritt jikkawtela l-pretensjoni tiegħu.
Din il-Qorti anke jekk pronunzjat ruħha fil-mertu, u seta’ filfatt ma kienetx Hi li għamlet
dan, mhux se terġa teżamina l-istess mertu. Tqis biss li hemm sentenza li għalissa
kkanonizzat somma għalhekk prima facie hemm dak id-dritt tal-kawtela fuq dak il-jedd.
Dan huwa fatt aċċettat ukoll mill-partijiet kif minnhom sottomess, dejjem bil-premessa
ta’ l-intimat li dana kollu huwa suġġett għal ġudizzju ta’ Qorti Superjuri.
Din il-Qorti mhux influenzata bis-sentenza tagħha stess għax dik kienet fuq il-mertu u
mhux fuq dritt ta’ kawtela. L-aspetti li trid tezamina l-Qorti fil-konfront tat-talba
mressqa jmurru ‘l hinn min dan. L-ezami hawn huwa fuq l-esistenza ta’ jedd, jedd lirrikorrenti jrid juri li għandu fil-grad ta’ prima facie, ukoll li hemm pregudizzju
irremedjabbli x’jiġi nkors jekk mhemmx il-kawtela. Dana kollu huwa għal kollox
irrelevanti mis-sentenza nnifisha.
Tfakkar ukoll illi l-eċċezzjoni tar-rikusa hija waħda ta’ natura eċċezzjonali u għandha
ghar-raġunijiet tant ovvji issb akkoljiment u interpretazzjoni ristrettiva.
Oltre hekk ma tista tgħid xejn aktar u l-anqas hu kompetenza tagħha li tagħmel dan.
Ghaldaqstant il-Qorti tordna lil partijiet illi jidhru quddiema biex jitrattaw il-mandat
fil-konfront tar-rekwisiti mitluba mill-Liġi fir-rigward.
Għal dan il-għan il-Qorti qed tirriappunta l-mandat għal nhar it-Tnejn 10 ta’ Gunju,
2019 fid-9.00am.
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