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QORTI TAL-APPELL
IMHALLFIN
S.T.O. PRIM IMHALLEF JOSEPH AZZOPARDI
ONOR. IMHALLEF JOSEPH R. MICALLEF
ONOR. IMHALLEF TONIO MALLIA
Seduta ta’ nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Settembru 2019
Numru 19
Rikors numru 239/19 LM
Fl-atti tal-Mandat ta’ Sekwestru Kawtelatorju 1505/16 fl-ismijiet:

Stephanie Pisani
v.
Jason Scicluna

Il-Qorti:

1.

Dan huwa provvediment dwar talba magħmula minn Jason

Scicluna (minn issa ’l hemm imsejjaħ “l-intimat eżekutat”) b’rikors tiegħu
tat-18 ta’ Lulju, 2019, li bih u għar-raġunijiet hemm imsemmija, talab li din
il-Qorti tħassar il-Mandat fuq imsemmi billi ma għadx hemm ħtieġa li jibqa’
fis-seħħ minħabba li s-somma reklamata mir-rikorrenti (minn issa ’l hemm
imsejħa “l-eżekutanti”) kienet tqiegħdet fir-Reġistru tal-Qorti u billi l-post
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numru mitejn u mitejn u wieħed (200/201) fi Triq il-Kbira, Ħaż-Żabbar kien
se jibqa’ maqbud ukoll bis-saħħa tal-Mandat ta’ Inibizzjoni fl-istess ismijiet
u b’hekk jeżistu l-garanziji kollha meħtieġa f’każ li l-appell ikun konfermat
għall-intier tiegħu;

2.

Għalkemm l-eżekutanti laqgħet in-notifika tal-imsemmi rikors,

għażlet li ma tressaqx tweġiba;

3.

Il-Qorti semgħet it-trattazzjoni tar-rikors fis-smigħ tat-3 ta’

Settembru, 2019, u dakinhar ħalliet l-istess rikors għal-lum għallprovvediment;

Ikkonsidrat:

4.

Illi jidher ċar li l-eżekutat ressaq dan ir-rikors bis-saħħa tal-

proċedura maħsuba fl-Artikolu 836(1) tal-Kapitolu 12 tal-Liġijiet ta’ Malta.
Għalkemm ma jsemmihomx espressament, jidher li r-raġunijiet li fuqhom
isejjes it-talba tiegħu għat-tħassir tal-Mandat huma dawk maħsuba filparagrafi (ċ), (e) u (f) tal-imsemmi sub-artikolu.

Il-Mandat li tiegħu

qiegħed jitlob it-tħassir tressaqq fis-17 ta’ Ottubru, 2016 biex iħares ilpretensjonijiet tal-eżekutanti f’kawża għad-danni li fetħet kontrih fl-20151
u li nqatgħet mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili fl-24 ta’ Ottubru tal-2018 fejn l-
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intimat eżekutat kien kundannat iħallas lill-eżekutanti s-somma ta’ wieħed
u erbgħin elf disa’ mija u erbgħa u sebgħin euro u tmienja u sittin ċenteżmi
(€ 41,974.68);

5.

Illi l-Mandat inħareġ għall-ammont ta’ tlieta u sebgħin elf sitt mija u

għoxrin euro (€ 73,620), b’ħames (5) banek indikati bħala sekwestratarji.
Minbarra l-imsemmi Mandat, l-eżekutanti kienet talbet u kisbet ukoll ilħruġ ta’ Mandat ta’ Inibizzjoni dwar il-pretensjonijiet tagħha fl-imsemmija
kawża biex iżżomm lill-intimat eżekutat milli jittrasferixxi ġid immobbli;

6.

Illi l-eżekutat appella mis-sentenza msemmija u l-appell tiegħu

għad irid jinstema’ quddiem din il-Qorti;

7.

Illi fit-23 ta’ April, 2019, l-eżekutat ressaq żewġ rikorsi quddiem din

il-Qorti biex, għar-raġunijiet li jissemmew ukoll f’dan ir-rikors tal-lum, jitlob
it-tħassir taż-żewġ Mandati maħruġin kontrih mill-eżekutanti.

Bi

provvedimenti mogħtijin fil-5 ta’ Lulju, 20192, din il-Qorti laqgħet it-talba u
ordnat it-tħassir tal-imsemmija Mandati, dment li l-eżekutat iqiegħed issomma ta’ ħamest elef euro (€ 5,000) taħt l-awtorità tal-Qorti fil-każ ta’
kull Mandat minnhom;
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8.

Illi l-Qorti ssib li t-talba tal-eżekutat bil-proċedura tiegħu tal-lum ma

jistħoqqilhiex tintlaqa’ kemm minħabba raġunijiet ta’ ritwalità talproċedura u kif ukoll għal raġunijiet sostantivi;

9.

Illi fl-ewwel lok għal dak li jirrigwarda r-ritwalità tar-rikors imressaq

mill-eżekutat, il-liġi3 tgħid ċar u tond li ma għandu jsir l-ebda appell jew
kontestazzjoni minn digriet li jilqa’ t-talba għat-tħassir ta’ Mandat
kawtelatorju.

Kif ingħad qabel, fil-5 ta’ Lulju, 2019, din il-Qorti tat

provvediment li bih laqgħet talba oħra magħmula mill-eżekutat
sewwasew fl-atti ta’ dan il-Mandat u għall-istess raġunijiet li huwa jsemmi
fir-rikors tal-lum. L-eżekutat jgħid, madankollu, li mhuwiex f’qagħda li
jwettaq il-kundizzjoni imposta minn din il-Qorti biex jiddepożita s-somma
ta’ € 5,000 ħalli jkun jista’ jinħareġ il-Kontro-mandat opportun;

10.

Illi fit-tieni lok, ir-rikors imressaq huwa irritwali wkoll għaliex il-

provvediment mogħti taħt il-proċedura maħsuba fl-Artikolu 836 ma
huwiex wieħed interlokutorju. Il-proċedura biex wieħed jattakka jew jibdel
digriet li jkun laqa’ talba għat-tħassir ta’ Mandat m’hijiex waħda li bdiet
tintuża issa jew f’dawn l-aħħar snin: hemm sensiela ta’ każijiet fejn ilQrati tagħna qiesu talbiet bħal dawn u, partikolarment, l-għamla ta’
proċedura meħtieġa. Kemm hu hekk, tqies li digriet li bih Qorti tkun
laqgħet talba għall-ħruġ ta’ Mandat kawtelatorju mhuwiex la wieħed
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definittiv u lanqas wieħed interlokutorju, ukoll jekk jingħata wara li l-Qorti
tkun semgħet lill-partijiet4. Digriet bħal dak ma jtemmx il-kontroversja
bejn il-partijiet u lanqas jorbot lill-ġudikant, u lanqas ma huwa parti
inċidentali tal-ġudizzju, imma jagħmel biss parti mill-atti tal-Mandat
relattiv, u mhux parti mill-atti tal-kawża, imma jeżawrixxi ruħu bil-ħruġ
tiegħu. L-istess ħaġa tgħodd għal digriet li jkun laqa’ talba għat-tħassir
ta’ Mandat bħal dak5;

11.

Illi, għalhekk, ladarba mhux digriet interlokutorju, ma jistax isir

appell minnu quddiem din il-Qorti6. Lanqas ma tista’ din il-Qorti tintalab
tibdlu contrario imperio. Dan iwassal għall-konklużjoni li, fejn rimedju
huwa mogħti, id-digriet li jilqa’ talba għat-tħassir ta’ Mandat kawtelatorju
jista’ jitħassar biss fuq talba li ssir bil-proċedura kontenzjuża ordinarja
wara li l-qorti li jitressaq quddiemha tqis jekk hemmx raġuni tajba biex
tħassar jew tibdel digriet bħal dak7;

12.

Illi sostantivament it-talba tal-eżekutat ukoll ma tistax tintlaqa’.

Ladarba l-provvediment mogħti minn din il-Qorti fil-5 ta’ Lulju, 2019, laqa’
t-talba għat-tħassir tal-Mandat, il-mertu tat-talba fir-rikors tal-lum tależekutat hija eżawrita għaliex il-Qorti ma tista’ terġa’ tilqa’ talba milqugħa

Ara App. Ċiv. 10.8.1953 fil-kawża fl-ismijiet Baldacchino et vs Bellizzi (Kollez. Vol:
XXXVII.i.519)
5 Ara App. Ċiv. 8.5.2003 fl-atti tar-Rikors fl-ismijiet Josef Gatt vs Marisa Gatt
6 App. Ċiv. 8.2.1946 fil-kawża fl-ismijiet Borġ vs Chetcuti et noe (Kollez. Vol: XXXII.i.340)
7 Ara App. Kumm. 26.6.1987 fil-kawża fl-ismijiet Bonello noe vs Ellul noe (Kollez. Vol:
LXXI.ii.385) u l-għadd ta’ deċiżjonijiet imsemmijin fiha
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diġà. Il-fatt li din il-Qorti dehrilha li kellha torbot it-tħassir tal-Mandat ma’
kundizzjoni li kellu jwettaq l-eżekutat ma jfissirx li t-talba tiegħu għattħassir tal-Mandat ma ntlaqgħetx. Hekk kif iħares il-kundizzjoni li kien
ordnat iwettaq, il-provvediment mogħti jkun eżegwibbli mingħajr il-ħtieġa
tal-ebda proċedura oħra;

Decide:

13.

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qiegħda taqta’ u tiddeċiedi billi:

Tiċħad it-talba tal-eżekutat għaliex mhijiex mistħoqqa fil-fatt u lanqas fiddritt, u tordna li jħallas l-ispejjeż ta’ dan l-appell.

Joseph Azzopardi
Prim Imhallef

Joseph R. Micallef
Imhallef

Deputat Registratur
mb
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Tonio Mallia
Imhallef

